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АНОТАЦІЯ  

 

Сахно С.В. Підвищення рівня безпеки праці гірників при підтриманні 

гірничих виробок пологих вугільних пластів анкерним кріпленням. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.26.01 – охорона праці. – Державний ВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» МОН України, Покровськ, 2018. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі встановлення 

закономірностей зміцнення гірських порід анкерами, що фіксуються по всій 

довжині шпуру сумішами, які саморозширюються в процесі твердіння, для 

управління стійкістю гірських порід, зменшення обвалів і, як наслідок, зниження 

рівня травматизму від вивалів в протяжних виробках.  

Встановлено, що «обвалення порід» входить в п’ятірку найнебезпечніших 

факторів в переважній більшості вугледобувних країн, на його долю припадає 

близько 18% смертельного травматизму у вугільній галузі України. Кількість 

вивалів і ступінь тяжкості травм в першу чергу залежать від типу кріплення, що 

використовується, і його надійності. В умовах великих деформацій контуру 

виробок, руйнуванні і вивалах приконтурних порід найближча перспектива 

кріплення пов’язана з розвитком анкерних систем, що комбінують фрикційний 

ефект з адгезійним і механічним закріпленням. Обґрунтовано необхідність 

удосконалення системи кріплення для стримування розвитку вивалів. 

В результаті натурних спостережень за деформаціями і розшаруванням 

порід вуглевміщуючої товщі на вугільних шахтах України встановлено 

особливості динаміки розвитку зрушень і деформацій порід покрівлі, закріплених 

анкерним і анкерно-рамним кріпленням, які зумовлюють травматизм від вивалів, 

поза зоною та в зоні впливу очисного вибою. Розшарування товщі відбувається 

непропорційно відстані від контуру гірничої виробки. Це призводить до 

зародження дефектів в масиві, як в межах заанкерованої зони, так і поза нею. 
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Розвиток дефектів сприяє росту тріщин і вивалам. Тому система кріплення має 

стримувати великі деформації при високій несучій здатності. 

Встановлено вплив основних механічних параметрів закріплювача, при 

яких забезпечується максимальна енергоємність системи «анкер-закріплювач-

масив» при її неруйнівних деформаціях, на напружено деформований стан 

системи. Встановлено, що підвищення коефіцієнта зчеплення анкера з породою 

призводить до зниження переміщень блоку, що відшаровується, за ступеневою 

залежністю. Загальні деформації анкера знижуються, а відносні деформації 

поблизу тріщини зростають за залежністю близькою до логарифмічної від 

коефіцієнта зчеплення. При цьому високе зчеплення анкера з породою і високий 

модуль закріплювача небезпечні, оскільки призводять до появи високих 

локальних напружень розтягнення і деформацій в болтах. Визначено діапазон 

коливання параметрів закріплювача, при якому забезпечується стримування 

вивалів, що сприяє зниженню рівня травматизму в гірничих виробках. 

Запропоновано спосіб неадгезійного кріплення анкерів сумішами, що 

саморозширюються в процесі гідратаційного твердіння.  

Визначено двостадійний режим роботи таких анкерів при великих 

предруйнівних деформаціях. Встановлено, що зусилля закріплення анкерних 

болтів більше ніж в два рази, а зусилля піддатливості більш ніж на 2/3 

перевищують зусилля адгезійного закріплення болтів в аналогічних умовах. 

Сформульована функціональна залежність для розрахунку несучої здатності 

неадгезійних анкерів. Встановлено область максимальної несучої здатності 

системи «анкер-суміш, що розширюється-масив» в залежності від співвідношення 

діаметрів шпуру і анкера і неоднорідності масиву.  

Розроблено і запатентовано модифіковану суміш, що саморозширюється. 

Проведено шахтні дослідження розробленого способу анкерного кріплення, які 

підтвердили його ефективність для підвищення стійкості порід і зниження 

відшарування покрівлі. Розрахункова економічна ефективність способу з позицій 

зниження витрат на матеріали 41,80 грн/анкер.  
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Розроблено методику оцінки ризику травмування від руйнування покрівлі в 

підготовчих гірничих виробках. Запропоновано систему оцінювання небезпеки 

вивалів і рівня ризику травмування. Апробація розробленої методики оцінки 

ризику травмування від вивалів з покрівлі дозволила встановити, що, незалежно 

від небезпеки вивалів, кріплення анкерами дозволяє знизити імовірність вивалу до 

8,9%. 

Ключові слова: безпека гірників, анкерне кріплення, вивали, травматизм 

від вивалів, суміш, що саморозширюється, ризик травмування. 
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Thesis of the scientific degree of the Candidate of the Technical Sciences on 

specialty 05.26.01 - labor protection. - State Higher Education Institution "Donetsk 

National Technical University" Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Pokrovsk, 2018. 

The revealed regularities of strengthening of rocks by anchor bolts, which are 

fixed along the entire length of the borehole by self-expanding mixtures, for controlling 

the resistance of rocks, reducing rock falls and, consequently, reducing the level of 

injury miners from rock falls in roadways. 

It is established that "rock falls" is among the five most dangerous factors in the 

vast majority of coal mining countries, accounting for about 18% of fatal injuries in the 

coal industry in Ukraine. The number of rock falls and severity of injuries in the first 

place depend on the support type and its reliability. In the conditions of large 

deformations of the contour of roadways, destruction and rock falls, the immediate 

perspective of supporting is associated with the development of anchor systems that 

combine the frictional effect with adhesion and mechanical fastening. The necessity of 

improvement of the fastening system for restraining the development of rock fall is 

substantiated. 

As a result of field observations of deformation and stratification of coal-bed 

thickness rocks on coal mines in Ukraine, features of the dynamics of shifts and 

deformations of roof rocks, fixed with anchor and anchor-frame fastenings, which 

predetermine traumatism from rock falls, are established outside the zone and in the 

zone of impact of the longwall face.  

The strain of exfoliation occurs disproportionately to the distance from the 

roadway contour. This leads to the origin of defects in the array, both inside and outside 

the anchored zone. The development of defects contributes to the growth of cracks and 

roof falls. Therefore, the mounting system should restrain large deformations with high 

bearing capacity. 

The influence of the basic mechanical parameters of the fixer, which provides the 

maximum energy intensity of the «rock bolt-fixing-rock» system with its non-

destructive deformations, on the stress-strain state of the system is established.  
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It was established that increasing the coefficient of adhesion of the bolt with the 

rock leads to a decrease in the displacements of the expanding block, in degree 

dependence. The general deformations of the anchor are reduced, and the relative 

deformations near the crack increase with the dependence close to the logarithm of the 

coefficient of adhesion. In this case, the high adhesion of the anchor with the rock and 

high modulus of the fixator are dangerous, because they lead to the appearance of high 

local stresses of stretching and deformation in bolts. 

The range of their varios is determined in which the containment of the rock falls 

is ensured, which helps to reduce the level of traumatism in mining operations. The 

method of non-adhesive fastening of anchor bolts by self-expanding mixture in the 

process of hydration curing is proposed. Mine researches of the developed method of 

anchoring is carried out. The economic effect of the method 41.80 UAH / rock bolt. 

The method of estimating the risk of injury from the destruction of the roof in the 

roadways has been developed. A system for assessing the hazards of rock falls and the 

level of the risk of injury is proposed. An analysis of the developed method for 

assessing the risk of injury from the rock falls from roof, allowed to establish that, it is 

possible to reduce the level of probability of rock falls up to 8,9%. 

Key words: safety of miners, bolting, rock falls,  injuries from rock falls, self-

expanding mixture, risk of injury to miners. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розвиток вугільної галузі України, в світлі дефіциту 

власних енергоносіїв, постійного зростання світових цін на вуглеводні та 

нестабільного курсу світової політики енергопостачання, є визначальним 

чинником у забезпеченні енергетичної незалежності країни. Україна має 

розвинуту вугільну галузь з великим потенціалом розвитку, яка внаслідок 

системного недофінансування і низького рівня інноваційних рішень сьогодні, в 

переважній більшості випадків, не відповідає сучасному світовому рівню.  

Згідно зі статистикою Фонду соціального страхування України добувна 

промисловість є найбільш травмонебезпечною галуззю економіки. В 2017 році у 

вугільній галузі коефіцієнт частоти загального травматизму становив 7,857, 

коефіцієнт смертельного травматизму на 1 млн. тонн видобутого вугілля – 1,07, а 

індекс смертельного травматизму – 0,059. Диференціація травм у вугільних 

шахтах світу за факторами травматизму вказує на те, що «обвалення порід» 

входить в п’ятірку найнебезпечніших факторів, при цьому в переважній більшості 

вугледобувних країн займає першу сходинку. За статистикою смертельного 

травматизму в Україні за 2000-2012 р на долю обвалення порід припадає 18,3 %. 

У відповідності з статистичним методом оцінки в 2017 році показник ризику 

смертельного травмування гірників від обвалення порід в протяжних виробках 

склав 1,42·10-4. 

Аналіз статистики травм, отриманих внаслідок обвалення, вказує на те, що і 

кількість вивалів, і ступінь тяжкості травм, у першу чергу, залежать від типу 

кріплення, що використовується, та його надійності. При цьому травматизм від 

вивалів порід в країнах з високим рівнем використання анкерів більше ніж в два 

рази нижчий від країн з низьким рівнем впровадження анкерного кріплення. В 

складних гірничо-геологічних умовах, що обумовлюють великі деформації 

контуру виробок, руйнування приконтурних порід і їх вивали, найближча 

перспектива анкерного кріплення пов’язана з розвитком анкерних систем, що 

комбінують фрикційний ефект з адгезійним і механічним закріпленням.  
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У зв’язку з цим розробка способу зниження травматизму гірників від 

вивалів порід анкерними системами з високою несучою здатністю та великими 

передруйнівними деформаціями, при підтриманні гірничих виробок пологих 

вугільних пластів, є актуальною науково-прикладною задачею. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до пріоритетних тематичних напрямів 

наукових досліджень, відповідно до постанови КМУ від 07.09.2011 р. № 942 

«Технології виявлення й оцінки корисних копалин, їх раціонального й безпечного 

видобутку», «Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних і 

шахтобудівних підприємствах», затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.03.2006 р. №374, а також із пріоритетним тематичним напрямком 

наукових досліджень ДВНЗ ДонНТУ в рамках держбюджетної теми: 

«Удосконалення способів підвищення стійкості гірничих виробок в умовах 

глибоких шахт» (д.р. № 0117u004316), і госпдоговірної теми «Дослідження 

кінетики зміщень порід в підготовчих виробках для розробки заходів щодо 

забезпечення їх експлуатаційного безпечного стану» (д.р. № 0117u004317), в яких 

авторка приймала участь як співвиконавець.  

Ідея роботи полягає у зниженні рівня травматизму від вивалів в гірничих 

виробках за рахунок управління станом гірських порід і мінімізації 

вивалоутворення шляхом використання закономірностей активного фрикційного 

закріплення анкерних болтів стисненням їх по всій довжині шпуру сумішами, що 

розширюються в процесі твердіння. 

Метою роботи є розробка методу підвищення рівня безпеки праці 

шахтарів за рахунок зниження травматизму від вивалів порід анкерним 

кріпленням при підтриманні гірничих виробок пологих вугільних пластів. 

Для досягнення зазначеної мети в роботі сформульовано та вирішено 

наступні завдання дослідження: 

1. Встановити особливості динаміки розвитку зрушень і деформацій порід 

покрівлі, закріплених анкерним і анкерно-рамним кріпленням, які зумовлюють 
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травматизм від вивалів, поза зоною та в зоні впливу очисного вибою в умовах 

вугільних шахт.  

2. Встановити закономірності зміни напружено-деформованого стану (НДС) 

системи «анкер-закріплювач-масив» при її навантаженні в залежності від фізико-

механічних властивостей закріплювача. 

3. Розробити спосіб анкерного кріплення порід для запобігання вивалам в 

умовах великих деформацій, який забезпечує підвищену несучу здатність і 

піддатливий режим роботи. Визначити раціональні параметри способу і 

встановити його ефективність в шахтних умовах. 

4. Розробити й апробувати модифіковану суміш, для кріплення анкерів в 

умовах великих деформацій порід. 

5. Розробити методику оцінки ризику травмування від руйнування покрівлі в 

підготовчих гірничих виробках та систему визначення небезпеки вивалів. 

Об'єкт дослідження – процеси управління станом порід покрівлі для 

запобігання травматизму від вивалів порід на різних етапах підтримання виробки 

за допомогою анкерного кріплення. 

Предмет дослідження – закономірності зміни напружено-деформованого 

стану системи «анкер-закріплювач-масив» при кріпленні анкерів сумішами, що 

саморозширюються, які зумовлюють утворення та розвиток вивалів порід. 

Методи дослідження. У роботі використано комплексний підхід, що 

включає: аналіз і узагальнення раніше виконаних досліджень; шахтні 

інструментальні спостереження за процесом деформування контуру виробки і 

приконтурних порід; комп'ютерна обробка, аналіз та інтерпретація отриманих 

результатів; аналітичні дослідження з використанням положень фізики твердого 

тіла; математичне моделювання методом кінцевих елементів; лабораторні 

стендові дослідження; методи математичної статистики і планування 

експериментів; дослідження фізико-механічних властивостей сумішей, що 

саморозширюються, методами мікроскопії та на установці нерівнокомпонентного 

тривісного стиску (УНТС); дослідно-промислова перевірка розробленого способу 

забезпечення стійкості гірничих виробок.  
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Наукові положення, що винесені на захист: 

1. Максимальна енергоємність системи «анкер-закріплювач-масив» при її 

неруйнівних деформаціях визначається коефіцієнтом зчеплення закріплювача 

(kадг), модулем деформації (Е) і коефіцієнтом поперечної деформації (μ), які з 

точки зору мінімізації напружень в системі мають знаходитись в діапазоні kадг =2-

3 од., μ =0,2-0,25; Е= 2-10 ГПа, при цьому підвищення kадг призводить до 

зниження переміщень блоку, що відшаровується, за ступеневою залежністю, і 

одночасного зростання відносних деформації в анкерному болті поблизу тріщини 

за залежністю близькою до логарифмічної від kадг, напруження в закріплювачі 

збільшуються з підвищенням kадг, Е, μ, що створює небезпеку руйнування 

елементів системи та зниження її ефективності. Врахування цих залежностей 

дозволяє забезпечити управління станом гірських порід анкерним кріпленням і 

зменшити утворення вивалів, що сприяє зниженню рівня травматизму в гірничих 

виробках. 

2. При закріпленні анкерів в шпурі сумішами, що розширюються в процесі 

твердіння зі створенням тиску 30-50 МПа, анкери працюють двостадійно: 

спочатку в жорсткому режимі, при відносних деформаціях близько 1%, потім в 

піддатливому режимі, з приблизно постійним опором, при цьому максимальне 

зусилля закріплення анкерних болтів більше ніж в 2 рази, а зусилля піддатливості 

більш ніж в 1,67 рази перевищують зусилля закріплення болтів смолами. Це 

дозволяє стримувати великі деформації приконтурних порід при високому опорі, 

що сприяє зниженню рівня травматизму від вивалів в гірничих виробках. 

3. Зусилля закріплення анкерів в тріщинуватому блочному масиві і суцільному 

середовищі сумішами, що розширюються, прямо пропорційні довжині закріплення, 

пов’язані ступеневою функцією другого порядку з діаметром шпуру та діаметром 

анкера, що дозволяє ефективно використовувати анкерні системи для кріплення 

порід і недопущення розвитку розшарування та вивалів, що сприяє зниженню рівня 

травматизму від вивалів в гірничих виробках. 
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Наукова новизна отриманих результатів: 

- удосконалено механізм роботи системи «анкер-закріплювач-масив», за 

рахунок встановлення явища впливу підвищення коефіцієнта зчеплення 

закріплювача на зниження загальних деформацій анкера, й одночасне зростання 

його відносних деформацій поблизу тріщини за залежністю близькою до 

логарифмічної від коефіцієнта зчеплення, до kадг=5 одиниць, після чого відносні 

деформації стають константою. Напруження в закріплювачі при цьому 

розподілені стрибкоподібно по довжині зі збільшенням амплітуди в напрямку 

блоку, що відшаровується, а підвищення напружень у найнебезпечній для 

анкерного болта ділянці 0,95-1,05 м становить 20-26% від напружень на суміжних 

ділянках. Врахування цих залежностей дозволяє підвищити ефективність 

анкерного кріплення та зменшити утворення вивалів, що сприяє зниженню рівня 

травматизму в гірничих виробках; 

- вперше сформульована функціональна залежність для розрахунку несучої 

здатності анкерного болта постійного перетину, закріпленого по всій довжині 

сумішами, що розширюються в твердій фазі. Аналітичні розрахунки за виведеною 

залежністю показали, що при тиску розширення суміші закріплювача 30 МПа та 

коефіцієнті тертя 0,3 зусилля, що виникають, дорівнюють силам зсуву 

закріплювача з межею міцності на зсув 9 МПа. Це сприяє зниженню рівня 

травматизму від вивалів в гірничих виробках; 

- вперше встановлено, що при кріпленні анкерами, зафіксованими по всій 

довжині сумішами, що розширюються в твердій фазі, порід з закритими 

тріщинами, область максимальної несучої здатності системи обмежена 

співвідношенням d/D=0,55-0,75 (при тиску розширення 3,8-7,6 МПа максимальне 

зусилля закріплення анкерів 19 - 35 кН, зусилля піддатливості 14-24 кН), а при 

кріпленні непорушених порід d/D=0,55-0,85 (при тиску розширення 35-38 МПа 

максимальні зусилля закріплення 80 - 100 кН, зусилля піддатливості 42 - 64,8 кН). 

Це сприяє підвищенню безпеки гірників у протяжних виробках. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій підтверджується використанням фундаментальних положень 
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гірничої геомеханіки; результатами натурних спостережень за деформаціями 

приконтурних порід гірничих виробок; використанням апробованих методик 

фізичного моделювання; лабораторними дослідженнями; застосуванням відомих 

положень фізики твердого тіла та методу кінцевих елементів; збіжністю 

результатів математичних, лабораторних та натурних досліджень (розбіжність не 

перевищує 18%); позитивними результатами випробувань способу забезпечення 

стійкості порід у шахтних умовах. 

Практичне значення роботи полягає в наступному:  

1. Підвищення рівня безпеки праці гірників за рахунок розробки способу 

неадгезійного закріплення анкерів у гірничих виробках сумішами, що 

саморозширюються в твердій фазі, і методики визначення параметрів цього 

способу, що дозволяє створювати анкерну систему з високою несучою здатністю 

при великих передруйнівних деформаціях і сприяє мінімізації вивалів порід; 

2. Розроблено, випробувано й запатентовано суміш для неадгезійного 

кріплення анкерів, яка уявляє собою суміш, що саморозширюється, модифіковану 

додаванням пластифікатору Sika BV 3M, використання якої сприяє підвищенню 

рівня безпеки праці гірників в протяжних виробках. 

3. Удосконалено методику оцінки ризику травмування в результаті вивалу 

порід на вугільних шахтах. Запропоновано систему оцінювання небезпеки вивалів 

і відповідного рівня ризику травмування. 

Реалізація результатів роботи. 

Результати дослідження впроваджено на ДП «Шахта ім. М.С. Сургая». 

Розрахункова економічна ефективність способу з позицій зниження витрат на 

матеріали при кріпленні складає 41,80 грн/анкер. Ризик травмування в результаті 

вивалу порід знизився на 8,9%. 

Особистий внесок здобувача. Авторкою самостійно сформульовано мету 

та завдання дослідження, ідею роботи, її основні наукові положення, висновки та 

рекомендації, програму лабораторних та шахтних експериментів, обрано методи 

дослідження, виконано математичне моделювання. Авторка брала безпосередню 

участь в організації та проведенні лабораторних і шахтних експериментів, 
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апробації результатів роботи. Як виконавець авторка брала участь у виконанні 

НДР. Зміст дисертації викладено авторкою самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи в цілому і 

окремі її етапи обговорювалися і отримали схвалення на Міжнародних 

конференціях: 10-ій, 12-ій міжнар. науково-практ. конф. «Перспективи розвитку 

будівельних технологій» (м. Дніпро, Україна, 2016, 2018), «Перспективи розвитку 

гірничої справи та підземного будівництва» (м. Київ, Україна, 2016, 2017), 

«Розвиток промисловості і суспільства». міжн. наук.-техн. (м. Кривий Ріг, 

Україна, 2016), VIII міжн. наук.-практ. форумі «Донбас 2020: перспективи 

розвитку очима молодих вчених» (м. Красноармійськ, Україна, 2016), V міжн. 

наук.-практ. конф. «Технології і процеси в гірництві та будівництві» (м. 

Покровськ, Україна, 2017), Іnternational scientific & practical conf. «Energy 

Efficiency And Energy Saving 2017» (Dnipro, Ukraine, 2017). 

Публікації. Основний зміст дисертації опубліковано у 13 наукових 

публікаціях, з них 4 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у виданнях 

включених до міжнародної наукометричної бази Web of Science, 1 – у наукових 

видання іноземних держав, 5 – матеріали конференцій та симпозіумів, 1 – патент 

України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 137 найменувань на 14 

сторінках; містить 161 сторінку основного тексту, 86 рисунків, 12 таблиць, 16 

додатків на 74 сторінках; загальний обсяг дисертації складає 264 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТРАВМАТИЗМ В ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ ЗАКРІПЛЕНИХ АНКЕРНИМ 

КРІПЛЕННЯМ 

1.1 Аналіз виробничого травматизму на вугільних шахтах світу і способів 

оцінки ризиків травмування 

 

Не зважаючи на потужний вектор розвитку відновлювальних джерел 

енергії, вугілля, на долю якого припадає 27% світової генерації електрики, по 

оцінкам міжнародної енергетичної агенції [1], за думкою експертів, до 2040 року 

буде мати стабільний попит на ринці енергоносіїв. Україна має розвинуту 

вугільну галузь, яка, нажаль, внаслідок недостатнього фінансування і низького 

рівня інноваційних рішень сьогодні, в переважній більшості випадків, не 

відповідає сучасному світовому рівню в галузі. Але в країні наявні розвідані 

запаси вугілля, велика частина яких розкрита і навіть підготовлена до видобутку, 

є сучасна машинобудівна галузь, яка здатна забезпечувати добувний сектор 

якісною вітчизняною технікою. Тому перспективність вугільної галузі, в світлі 

дефіциту інших енергоносіїв і постійного росту цін на нафту і газ, є очевидною. 

Але сталий розвиток галузі можливий лише за умови реконструкції і 

переобладнання вітчизняних вугільних шахт. 

Лідерами світового вуглевидобутку є Китай (3,8 млрд т.), США (900 млн. т), 

Індія (600 млн. т.), Австралія (478 млн. т), Індонезія (421 млн. т). В країнах ТОП-

10 видобутку вугілля цей сектор є доволі прибутковим. Рівень інвестицій в 

інновації в добувній галузі, в тому числі в проекти підвищення рівня безпеки, 

досить високий. Але не дивлячись на щорічний ріст рівня безпеки праці на 

підприємствах добувної галузі, гірництво є одним з найнебезпечніших 

промислових секторів. Цей факт відмічено вченими Китаю [2], США [3, 4], Індії 

[5], Австралії [6], Індонезії [7], ПАР [8], Ірана [9], Турції [10], Польщі [11]. Згідно 

зі статистикою Фонду соціального страхування України в 2017 році «…до 

переліку найризикованіших професій за рівнем виробничого травматизму 

потрапили гірник очисного забою, водій автотранспорту та прохідник. Найбільш 
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травмонебезпечною галуззю економіки є добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів. Доля нещасних випадків тут складає 18,9%...» [12]. Слід зазначити, що 

показники смертельного травматизму на гірничих підприємствах в країнах з 

розвинутою добувною промисловістю є одними з найвищих серед інших 

промислових секторів [13, 14]. Очевидно, що рівень травматизму в різних країнах 

неоднаковий, він залежить від рівня механізації робіт, небезпеки середовища в 

якому ведуть видобуток, надійності технічних засобів. Але величезну роль 

відіграють законодавчі норми і державна політика безпеки. Брати до аналізу 

азіатські і африканські країни з великою кількістю невеликих шахт, значною 

долею ручної праці і відсутністю сучасної нормативно-правової бази не має сенсу. 

Основну увагу буде приділено країнам з рівнем розвитку гірництва близькому до 

вітчизняного і вище.  

Основними показниками по яким ведеться аналіз рівня виробничого 

травматизму є [15]: 

Коефіцієнт частоти:  

Кч = (Nн.в /Ч) х 1000, 

 
де Nн.в. – кількість зареєстрованих нещасних випадків (з втратою 

працездатності більше одного дня); 

Ч – середньосписочна чисельність працівників підприємства. 

Коефіцієнт частоти смертельного травматизму  

 
Кч = (Nн.с. /Ч) х 1000, 

 

де Nн.с. – кількість зареєстрованих нещасних випадків із смертельним 

результатом. 

Коефіцієнт (індекс) смертельного травматизму 

 
Іс = Nн.в./Nн.с. 

 

Коефіцієнт важкості травматизму 
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Кт = О / Nн.в., 

 

де О – загальна втрата працездатності в днях по всім нещасним випадкам 

без врахування смертельних. 

Коефіцієнт травматизму на 1 млн тонн 

 
Кт = Nн.в./Ар,  

 

де Ар – річний видобуток вугілля, млн.т. 

Крім наведених вище в світовій практиці використовуються наступні  

показники виробничого травматизму: Fatal Injury Frequency Rates (FIFR) – 

кількість фатальних нещасних випадків на 1 млн відпрацьованих годин; Lost Time 

Injury Frequency Rates (LTIFR) – кількість травмованих при нещасних випадках  

на виробництві на 1 млн відпрацьованих годин; Lost Time Injury Severity Rates 

(LTISR) – кількість днів непрацездатності на 1 000 000 відпрацьованих годин. 

Тому іноді порівнювати показники травматизму різних країн досить важко [16]. 

В Україні за даними узагальненого звіту відділу нагляду у вугільній 

промисловості про стан охорони праці на вугільних підприємствах за 2017 рік,  

відбулося 25 випадків смертельного травмування в вугільних шахтах [17]. 

Загальний коефіцієнт смертельного травматизму у вугільній промисловості на 1 

млн. тонн видобутого вугілля становив 1,07. Загальна кількість нещасних 

випадків на шахтах підконтрольних Міненерговугілля України становила 417, а 

загальне число травм в галузі 787. Таким чином індекс смертельного травматизму 

на шахтах підконтрольних Міненерговугілля України дорівнює 0,059. Коефіцієнт 

частоти (загального травматизму) у 2017 році у вугільній промисловості становив 

7,8574 (всього в галузі працює 100160 робітників). Коефіцієнт частоти 

смертельного травматизму 0,2496. При цьому 10 смертельних випадків сталося в 

лавах і 10 в протяжних виробках. 

В секторі видобування в світі більш небезпечними є підземні підприємства 

ніж ті, що ведуть видобуток відкритим способом. Більш того, навіть у США, де 
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показники безпеки робіт достатньо високі, показник летальності (CFR Case fatality 

rate, в вітчизняній практиці індекс Іс) на 100 000 працюючих повний робочий день 

складає 24,9%, а для шахт рудної і нерудної промисловості 15,8% [18]. 

Дослідження Колмана [19] показують, що ймовірність травм з втратою 

працездатності 10 і більше днів на 48,5% для вугільних шахт вище, ніж для шахт 

рудної і нерудної промисловості. Подібна ж тенденція спостерігається у всьому 

світі, що пояснюється особливими властивостями робочого середовища, в якому 

ведуться роботи. Наявність складних гірничо-геологічних умов, високої 

концентрації механічного та електричного обладнання, обмеженість робочого 

простору пояснює ту потенційну небезпеку внаслідок ряду специфічних факторів, 

не характерних для інших підприємств. 

Ситуація ускладнюється помилками в управлінських і організаційних 

рішеннях, кваліфікацією гірників, що не відповідає виконуваній роботі, 

порушеннями Правил безпеки та паспортів ведення гірничих робіт, недостатнім 

досвідом роботи [20]. Однак зазначені фактори за своєю природою є скоріш 

випадковими, а не системними, і можуть розглядатися як винятки, бо їх 

закономірний вплив знаходиться в межах статистичної помилки. Мінімізація їх 

впливу досягається навчанням, виробничою дисципліною і особистісне 

орієнтованими мотиваційними рішеннями, що приймаються адміністрацією. Тому 

при аналізі, який виконується в тематиці даної роботи, їх вплив можна опустити. 

Диференціація травм в шахтах по факторам травматизму вказує на те, що 

найбільш небезпечними є: обвалення порід, транспорт і підйом, машини і 

механізми, вибухи газу і пилу, падіння людей і предметів. Очевидно, що 

співвідношення факторів травматизму на різних шахтах і в різних країнах має 

відрізнятись. Це пов’язано з тим, що рівень травматизму і ступінь його важкості 

на конкретному підприємстві залежить від гірничо-геологічних умов відробки, 

рівня механізації робіт, надійності обладнання, механізмів, кріплення, що 

використовується, помилок гірників і керуючого персоналу. Наприклад, на 

негазових шахтах безпечних по вибухам пилу травматизм по фактору «вибухи 

газу і пилу» буде нульовим, в той час як травматизм по фактору «падіння людей і 
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предметів» залежить, в першу чергу, від особистої обережності, фізичного і 

психологічного стану гірників. Це треба враховувати при аналізі. Показовими 

прикладами є показники травматизма за минуле десятиріччя в країнах-лідерах 

вуглевидобутку: Китаї і США (табл. 1.1). Смертельний травматизм в КНР суттєво 

знизився за останні 15 років: так з 2002 року по 2017 кількість смертельних травм 

скоротилась з 7000 до 375 за рік [21]. Кількість смертельних випадків на 1 млн. 

тонн видобутого вугілля в 2017 році склав 0,106 для КНР і 0,0168 для США.  

 

Таблиця 1.1 – Порівняння травматизму у гірництві у Китаї і США 

№ Фактор Країна
% смертельного 

травматизму 

Джерело 

інформації 

1 Вибухи, пожежі 43 

2 Вивали з покрівлі 33 

3 Транспортні роботи 9 

4 Затоплення 

КНР 

8 

[22] 

5 Транспортні роботи 29,3 

6 Машини і механізми 15 

7 Падіння людей 14,4 

8 Вивали з покрівлі 

США 

10,8 

[19] 

 

Так гірничо-геологічні умови мають прямий і опосередкований вплив на 

три з чотирьох найбільш вагомих факторів смертельного травматизму у КНР, і 

лише на одну – у США. При цьому фактор «вивали з покрівлі» входить в першу 

четвірку травмонебезпечних факторів.  

Що стосується України, то за статистикою смертельного травматизму 2000-

2012 років [23, 24] перша п’ятірка найбільш небезпечних факторів виглядає таким 

чином: вивали з покрівлі – 18,3%, транспорт і підйом – 17,9%, вибухи газу і пилу 

14,2%, робота машин і механізмів – 7,4%, падіння людей – 6,9%. За інформацією 

2017 року обвалення порід є причиною 9% смертельного травматизму і займає 4 
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позицію після вибухів газу – 36%, серцево-судинних захворювань – 23% і 

ураження електричним струмом 13% [17]. 

Аналізуючи травматизм країн ТОП-10 бачимо, що, не зважаючи на різне 

співвідношення причин травматизму, «вивали з покрівлі» в більшості 

вугледобувних країн світу є одним з найбільш небезпечних факторів. Так в Індії 

32,7% загального числа смертельних травм пов’язано з руйнуванням покрівлі 

[25].  

В Австралії 18% травм, що призвели до втрати працездатності на термін 

більше 10 діб, пов’язано з падінням предметів, в тому числі порід [26]. 

Інформація, щодо виокремлення долі в цих 18% обвалів порід, нажаль, не 

представлена в звітах. Статистика травматизму в Індонезії відсутня, що пов’язано 

з недосконалістю гірничого законодавства країни і великою кількістю малих, 

нелегальних шахт. В Південно-Африканській Республіці вірогідність нещасного 

випадку пов’язаного з роботою машин і механізмів 1,22%, а з причини обвалення 

порід покрівлі – 21,7% [27]. Згідно з дослідженнями [28] 22% смертельного 

травматизму в Ірані відбувається внаслідок вивалів з покрівлі. 

Аналіз і узагальнення отриманих результатів дозволяє виділити три 

концептуально різні причини нещасних випадків в гірництві. Діяльність по 

забезпеченню безпеки і здоров’я гірників в системі «людина-машина-

середовище» може бути реалізована за схемою, наведеною в таблиці 1.2. При 

цьому, на думку авторки, фактор «середовище» є найважливішим. Вивали, вибухи 

газу, ГДЯ являють собою велику небезпеку і, не зважаючи на впровадження 

систем моніторингу і контролю, щорічно є причиною переважної долі 

травматизму в вугільних шахтах. В такому ключі зниження рівня травматизму від 

вказаних причин дозволить найсуттєвіше покращити показники стану охорони 

праці в галузі. 

Існуючі методи аналізу травматизму розвиваються в 4 напрямках: технічні, 

статистичні, експертні, імовірнісні [29]. Найбільш достовірний аналіз забезпечується 

використанням результатів оцінок отриманих статистичним методом. 
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Таблиця 1.2 – Основні напрямки забезпечення безпеки і здоров’я гірників 

вугільної шахти 

 
Середовище Людина Машина 

Н
ап
ря
м
ок

  

Захист від 
аварій 
джерело яких 
природне 
(раптові 
вивали, ГДЯ, 
вибухи газу, 
тощо) 

Газовий, 
протипиловий 
захист 

Особиста 
безпека, 
дотримання 
вимог 
нормативів з 
охорони 
праці 

Заходи 
охорони 
здоров’я і 
гігієни 

Захист від 
аварій, 
відказів, збоїв 

Моніторинг 
стану 
середовища 
заходи з 
профілактики 
аварій 

Моніторинг 
аерологічного 
стану шахт 

Організація 
навчань з 
правил 
безпеки 

Профілактика 
професійних 
захворювань 

Профілактичні 
роботи, 
обслуговуванн
я обладнання 

Контроль 
параметрів 
середовища, 
сповіщення 
про 
порушення 
безпечних 
показників 

Контроль 
вмісту газів і 
пилу, 
передача 
оперативної 
інформації, 
відключення 
електрики з 
небезпечних 
ділянок 

Контроль 
знань, 
системи 
періодичного 
оцінювання 
знань, 
пов’язані з 
допуском до 
роботи  

Розробка і 
впроваджен-
ня засобів 
індивідуальн
ого захисту 

Контроль 
показників 
роботи і зносу 
обладнання 

Впровадження 
заходів з 
нормалізації 
стану 
середовища і 
контроль їх 
якості 

Впровадженн
я заходів 
дегазації, 
газовідведен-
ня, пило- 
подавлення і 
т.п. 

Популяриза-
ція безпечних 
методів робіт, 
тестування на 
схильність до 
ризиків, 
підвищення 
особистої 
відповідаль-
ності 

Своєчасне 
професійне 
лікування 

Впровадження 
сучасного 
обладнання, 
систем і мереж

Ш
ля
хи

 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
бе
зп
ек
и 
за

 н
ап
ря
м
ка
м
и 

Аварійно-
рятівне 
обслуговуван-
ня 

Контроль 
якості заходів 

Впроваджен
ня систем 
навчання і 
підвищення 
кваліфікації 

Популяриза-
ція 
здорового 
образа життя 

Своєчасна 
заміна і 
ремонт вузлів, 
деталей, 
мереж 
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Цей метод аналізу базується на статистичному матеріалі про нещасні 

випадки (акти по формі Н-1 і результати розслідувань). Результатом аналізу є 

узагальнена середня оцінка ступеня безпеки умов праці на шахті або в галузі  

[30, 31].  

Показник професійного ризику отримання гірником травми на 

виробництві в відповідності з статистичним методом оцінки професіональних 

ризиків дорівнює 

Ч

N вн .. , 1/роб. рік,     (1.1) 

 
де ..внN  – число нещасних випадків за рік на виробництві;  

Ч – чисельність робітників, що знаходяться під загрозою ризику за 

рік. 

Статистична невизначеність характеризується похибкою: 

 

Ч

Z


  , 

 

де Z  – квантіль нормального розподілу рівня   [31]. 

Показник ризику травмування за формулою 1.1 для гірників шахт, 

підконтрольних Міненерговугілля України, в 2017 р становив:  

 
31016,4

100160

417  , 1/роб. рік. 

 

Показник ризику смертельного травмування в 2017 р: 

 
41099,1

100160

20  1/роб. рік 

 

Враховуючі, що відсоток працівників видобувних дільниць, згідно зі 

звітністю наведеною в формах №1 ПЕК в середньому становить 12-14%, а в 

протяжних виробках, що примикають до лав за 2017 р сталося 2 смертельні 
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нещасні випадки, показник ризику смертельного травмування від обвалення порід 

в протяжних виробках  

41042,1
10016014,0

2 


 1/роб. рік. 

 

Згідно з ДСТУ ISO 31010 [32] всі методи, що використовуються при аналізі 

ризику можуть бути якісними, напівкількісними і кількісними. Якісні дають змогу 

визначити рівень ризику як «високий», «середній» та «низький». Напівкількісні 

методи на основі запропонованих числових шкал дають змогу встановити рівень 

ризику за деякою формулою. Кількісні методи ґрунтуються на практичних 

значеннях рівня ризику в конкретних одиницях. До методів, що перелічені в 

зазначеному вище стандарті відносяться «мозкова атака», структурне чи 

напівструктурне опитування, метод Делфі, перелік контрольних запитань, 

попереднє аналізування небезпечних чинників (РНА), дослідження небезпечних 

чинників і працездатності (HAZOP), аналізування небезпечних чинників і 

критичні точки контролю (НАССР), загальне оцінювання екологічного ризику, 

структурований метод «що-якщо» (SWIFT), аналізування сценаріїв, аналізування 

впливу на діяльність, аналізування першопричин, аналізування дерева відмов, 

аналізування дерева подій, аналізування причин і наслідків, аналізування рівнів 

захисту (LORA), дерево рішень, загальне оцінювання надійності людини, 

«краватка-метелик», технічне обслуговування на основі безвідмовності, 

аналізування паразитних схем, метод Монте-Карло, метод Маркова, Байєсова 

статистики і мережі Байєса, криві FN, показники ризику, матриця «наслідок-

імовірність», багатокритерійне аналізування (MCDA). 

Аналіз і управління ризиками, пов'язано з ідентифікацією небезпек, ви- 

діленням можливих збитків здоров'ю та життю працівника і ймовірностей їх 

настання, а також наявністю достатньої статистичної інформації для розрахунку 

необхідного показника ризику. На таких підходах ґрунтуються прямі методи 

оцінки ризиків [33, 34]. Найпоширеніші з них: 

1. Британський стандарт BS-8800. 
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2. Метод оцінки ризиків на основі матриці «ймовірність-збитки». 

3. Метод побудови графа оцінки. 

4. Методика Національного науково-дослідного інституту охорони праці 

(НацНДІОП) в Україні. 

5. Метод вербальних функцій. 

Найчастіше використовується оцінка ризику у вигляді показника [25-4] 

 





N

i
ii SPR

1

,      (1.2) 

 

де Pi – вірогідність реалізації кожного і-го варіанта небезпеки; 

S – важкість наслідків реалізації і-го варіанта небезпеки. 

Основним недоліком цього методу є суб’єктивність, оскільки оцінка 

експертами рівня загроз має певний розкид, оскільки ґрунтується на особистому 

досвіді кожного. 

Аналіз ризику по методиці НацНДІОП [34] ґрунтується на оцінці фактичного 

стану рівня технічних небезпек обладнання, будівель (споруд), дотримання 

працівниками діючих норм, правил і інструкцій з охорони праці. Ризик 

оцінюється залежністю  

 
7109)1,0;7800(  шбoзт SkkkP ,    (1.3) 

 

де kт - коефіцієнт технічної небезпеки обладнання;  

kз - коефіцієнт технічної небезпеки будівель (споруд);  

7800 - встановлений емпіричним шляхом необхідний максимальний бал, 

при якому ризик виникнення нещасного випадку є мінімальним;  

kо - коефіцієнт організаційної безпеки;  

Sшб - сума штрафних балів, оцінена за шкалою балів. 

Більша частина вхідних параметрів в формулі 1.3 є розрахунковими, тому 

доля суб’єктивності знижена до мінімуму і в основному пов’язана з 

використанням шкали штрафних балів. 
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Однак жоден з наведених методів не зорієнтований на оцінку ризику 

травмування в результаті вивалу порід. Для такої оцінки, на думку авторки, 

найбільше підходить підхід запропонований в роботах [35, 36]. 

Згідно з цими дослідженнями ризик визначається як вірогідність появи 

небажаних подій (вивала), які матимуть несприятливий результат (травмування). 

Він розраховується за формулою аналогічною 1.2. 

Отже, необхідне удосконалення сучасної системи оцінки ризиків, що 

дозволить підвищити рівень безпеки праці у гірничодобувній галузі [37]. Така 

оцінка ризиків має бути об’єктно-орієнтованою. 

Більш детальний аналіз статистики травм, отриманих внаслідок вивалів 

порід вказує на те, що і кількість вивалів, і ступінь тяжкості травматизму в 

конкретно заданих гірничо-геологічних умовах, в першу чергу, залежить від типу 

кріплення, що використовується, і його надійності. На перший погляд цей 

висновок є логічним і не потребує дослідженн, але якщо диференціювати країни 

на дві групи – з високим рівнем використання анкерного кріплення (з долею 

анкерів більше 30% від всіх систем кріплення) і з низьким рівнем (менше 30% 

анкерів), то в країнах першої групи травматизм від вивалів значно менший (в 

середньому в 2 рази). Прикладами країн першої групи є США, Австралія, Польща, 

прикладами другої – Індія, Індонезія, ПАР, Україна. Показовим є те, що в США і 

Австралії, які мають найнижчі  показники травматизму в світі, відповідно 

коефіцієнти смертельного травматизму 0,01 і 0,00, загальний обсяг щорічного 

встановлення анкерів становить по 100 млн штук [38, 39], при загальній кількості 

встановлюваних анкерів в світі близько 500 млн штук. В цьому аналізі 

параметром дослідження є анкерне кріплення і як самостійна конструкція, і як 

елемент системи підтримання стійкості виробки. В гірництві не є новиною, що 

використання анкерів призводить до зменшення вивалів, цьому присвячено багато 

робіт закордонних [38, 39, 40] і вітчизняних [41, 42, 43] вчених. Анкерне 

кріплення рекомендовано як спосіб укріплення порід нормативними документами 

ВНДМІ, УкнНДМІ [44, 45]. Позитивний вплив анкерного кріплення на зменшення 

вивалоутворення і розшарування приконтурних порід підтверджується 
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вітчизняною практикою в умовах ш/у Покровське, УК ш. Краснолиманська, 

підприємствах групи ДТЕК.  

Але використання анкерів не призводить до виключення фактору «вивали з 

покрівлі» з першої четвірки найбільш небезпечних факторів. Так за статистикою 

травм у вугільних шахтах США, наданою MSHA [23], 10,8% загального 

травматизму пов’язано з обваленням порід покрівлі. А за даними Дж. Райса [46] з 

230 випадків травмування гірників від вивалів порід, в 2006 році при коефіцієнті 

летальності 4,3 (індекс смертельного травматизму Ic=0,043), 44% були смертельно 

травмовані вивалами порід в виробках з анкерним кріпленням. Таким чином 

аналіз причин вивалоутворення в виробках з анкерним кріпленням, розробка на 

його основі нових і удосконалення роботи існуючих анкерних систем є важливою 

складовою зниження травматизму від вивалів породи в Україні і світі. 

 

1.2 Принципи роботи анкерних систем і аналіз причин вивалів в виробках з 

анкерним кріпленням 

 

За принципом роботи сучасні анкерні системи можна поділити на п’ять 

основних категорій: підвішування; зшивання; укріплення тріщинуватих порід і 

утримання блоків; опорне кріплення; комбіновані системи. 

Підвішування порід (підшивка) ґрунтується на прикріпленні за допомогою 

анкерів слабких порід безпосередньої покрівлі виробки, які схильні до 

відшаровування і руйнування, до міцних монолітних порід розташованих вище 

(рис. 1.1 а). Концепція підвішування була добре розвинута у радянські часи [47, 

48]. При цьому в основному розглядались анкерні болти замкового типу з 

точечним закріпленням. Такий підхід може бути реалізований лише коли в межах 

довжини анкерного болта над нестійким шаром є шар міцних порід, що суттєво 

звужує область його використання. В умовах сучасних глибин вугільних шахт 

навіть міцні породи з часом, при розвитку зони непружних деформацій, 

руйнуються, що не дозволяє реалізувати підвішування порід. 
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Концепція зшивання (композитної балки)  (рис. 1.1 б) була розвинута в 

роботах Якобі, і ґрунтується на формуванні з окремих шарів породи з різною 

міцністю, за допомогою скріплення їх анкерами, єдиної вантажонесучої 

конструкції по типу композитної балки або плити [48, 49, 50].  

 

   

а)       б) 

    

в)       г) 

Рисунок 1.1 – Принципіальні схеми роботи анкерів  

а) підвішування порід; б) зшивка; в) укріплення тріщинуватих порід; г) 

опорно-анкерне кріплення 

 

Методи розрахунку параметрів анкерних кріплень, при зшиванні шарів, 

засновані на застосуванні положень будівельної механіки, які застосовуються 
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лише до суцільних ізотропних тіл. Гірські породи, як відомо, не є такими тілами. 

Утворення зони непружних деформацій навколо виробки не враховується. Цим 

пояснюється невідповідність результатів розрахунків з практичними 

результатами. 

Укріплення тріщинуватих порід і утримання блоків (рис. 1.1 в) може бути 

реалізовано індивідуальними анкерами, а може анкерними системами [51]. 

Основною функцією анкерів при цьому є утримання розвитку існуючих тріщин і 

запобігання утворенню нових. При наявності систем тріщин породи руйнуються з 

утворенням блоків різної форми. При такому варіанті анкери мають стримувати 

блоки від переміщення в напрямку виробки. Цей підхід добре розвинутий в 

роботах Гетце [52].  

Концепція «опорного» кріплення (рис. 1.1 г) була розвинута 

співробітниками ІГТМ НАН України. Сутність її полягає в тому, що в 

приконтурному масиві за допомогою анкерів з високою несучою здатністю (250-

1000 кН) створюється система високонадійних опор, що блокують зсуви порід у 

виробку [53]. При цьому опори з порід, заармованих анкерами, є нерухомими і 

можуть рухатися в виробку тільки в межах пружних деформацій анкерних болтів. 

Породні ж блоки навколо анкерів стиснуті, позбавлені можливості 

розшаровуватись, а тому мають високу несучу здатність [54]. Цю концепцію 

покладено в нормативи анкерного кріплення, розроблені ІГТМ НАНУ. 

В останні роки все більшу популярність набувають системи дворівневого 

кріплення, які, по суті, є комбінацією схеми підшивки з іншими схемами [55, 56, 

57]. Принцип реалізації такої схеми в тому, що короткі, як правило жорсткі 

армополімерні, анкери укріплюють приконтурні породи, а довгі, як правило 

гнучкі анкери, «підшивають» укріплену зону до недоторканого масиву (рис. 1.2). 

Загальний вигляд анкерів, що найчастіше використовуються за інформацією [58] 

наведено на рис. 1.2. Комбіновані анкерні системи мають багато переваг, але 

потребують спеціального устаткування для буріння і установки анкерів. 

Безперечно, використання анкерного кріплення призводить до зміцнення 

порід і підвищення стійкості виробок, але проблему руйнування порід 
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приконтурної зони і вивалів повністю не вирішує. Проблема вивалів з покрівлі в 

виробках з анкерами достатньо добре вивчена [59, 60]. Механізм вивалоутворення 

залежить від структури порід, насамперед шаруватості, і їх міцності.  

 

 
 

Рисунок 1.2 – Принципіальна схема комбінованого дворівневого анкерного 

кріплення  

 
Відшарування невеликими плитками, як правило, не призводить до 

серйозних травм. Найбільш небезпечними є вивали монолітних порід великими 

блоками. 

Небезпечна сікуча тріщина зароджується в куті виробки і розвивається вбік 

масиву. Після того як тріщина проростає вище донної частини анкера, породний 

шар руйнується по міжшаровому контакту, що призводить до вивалу порід 

єдиним блоком [60] (рис. 1.3).  

Особливості цього процесу досліджені проф. Пенгом, основні з них 

наступні: 
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а)       б) 

 

в) 

Рисунок 1.3 – Механізм розвитку вивалу заанкерованої покрівлі монолітним 

блоком [60]: зародження тріщини (а), відшарування блока (б), руйнування (в)  

 

- сікучі тріщини можуть утворюватись в довгих виробках і на сполученнях 

виробок як відразу після проведення виробки, так і з часом; 

- час розвитку тріщини може варіюватись від 5 хвилин до декількох годин; 

- як правило горизонтальна площина вивалу співпадає з найближчою 

поверхнею ослаблення або міжшаровим контактом; 

- на розвиток тріщини зсуву впливає величина горизонтальної компоненти 

тензора напружень. 

Проявом цього механізму розвитку тріщини не обов’язково є вивал. У 

випадках використання рамно-анкерного кріплення, відшарований блок разом з 

анкерними болтами своєю вагою навантажує рами кріплення. Фактично при 

цьому анкери не виконують своєї роботи. Слід зауважити, що при використанні 

анкерного кріплення в виробках проведених на великій глибині, або в тих, що 

підтримуються в зоні впливу очисних робіт необхідно вести моніторинг розмірів 

зони зруйнованих порід навколо виробки. 
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Дослідження [61] за зміною тріщинуватості порід, навколо виробки 

проведеної в суцільному масиві, довели, що розмір зони руйнування перевищує 3 

радіуси виробки (рис. 1.4 а). Таким чином, при установці анкерного кріплення 

очевидним є розвиток руйнування порід за зоною анкерування. 

  
а)           б) 

Рисунок 1.4 – Характер тріщинуватості навколо виробки, проведеної на 

глибині 1000 м [61], розшарування в зоні впливу лави на глибині 350 м [62] 

 

Схожі результати були отримані при обробці спостережень на глибинних 

станціях в провінції Шанксі в Китаї [62]. Дослідження вели за допомогою 

екстензометрів в горизонтальній виробці в зоні впливу лави на глибині 350 м. 

Глибина розшарування в покрівлю виробки вже на 10 добу становила близько 3 

радіусів виробки (рис. 1.4 б). Ефективними заходом збереження стійкості при 

такому варіанті вивалоутворення є встановлення багаторівневого анкерного 

кріплення. При цьому довжина довгих анкерів повинна бути більше ніж зона 

зруйнованих порід навколо виробки. 

Спостереження за деформаціями приконтурних порід в 165 збірному 

штреці, при його дворівневому анкерному кріпленні в комбінації з рамним, були 
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проведені в умовах шахти «Степова» [63]. Дослідження вели на станціях 

обладнаних глибинними реперами в свердловинах глибиною 9,0 м. Крок 

встановлення реперів 1,0 м. Особливістю спостережень було те, що додатково 

велось геометричне нівелювання реперів. Встановлено, що в зоні впливу очисних 

робіт спостерігається не тільки розшарування масиву на глибину до 6,0 м, а й 

загальне опускання всієї товщі на глибині 6-9 м, тобто за зоною анкерування на 

0,2 м. Гірничо-геологічні умови відпрацювання пласта 385 потужністю 1,33 - 

1,8 м на глибині близько 950 м шахти «Богданка» (Польща) близькі до шахт 

українського Донбасу. Дослідження деформацій порід на контурних і глибинних 

станціях були проведені при відпрацьовуванні лав 1/VI/385 [64] і 2/VI/385 [65].  

За результатами спостережень у конвеєрному штреці 2/VI/385, що 

використовувався повторно, встановлено, що розшарування порід навіть поза 

зоною впливу очисних робіт перевищували глибину найглибшого реперу, яка 

складала 6,0 м. Деформації порід в межах зони розшарування мали знакозмінний 

характер. Активізація зрушень порід спостерігалась на відстані 100-150 м від 

лави, що є межею зони впливу очисних робіт. Зрушення реперів на глибині 6 м 

від контуру штрека досягали 0,08 м на відстані близько 60 м від фронту лави. Це 

свідчить, що радіус зони руйнування навколо штреку значно перевищив вказану 

глибину. Деформації порід у цьому штреці на відстані 20-30 м до другої лави були 

в 10 разів більші, ніж при відпрацюванні першої лави. Сумарні розшарування 

порід на глибині закладання канатних анкерів становили 12% від довжини 

анкерів.  

Екстензометричні дослідження були проведені на шахті Moranbah North 

Центральний Квінсленд (Австралія) [66]. Виробка прямокутної форми, розмірами 

5,2×3,2 м була проведена у підошві пласта потужністю 5,5 м. Кріплення виробки – 

анкерні болти довжиною 2,0 м. Зонди були встановлені в свердловини пробурені з 

паралельного штреку в покрівлю виробки до її проведення. Зафіксовано 

розшарування порід на глибину 4,5 м вже через добу після проведення. 

Встановлено, що заанкерований масив відшаровується єдиним блоком, опускання 

покрівлі через місяць після проведення по станції 1 становили 0,017 м, а по станції 
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2-0,051 м. Іншим видом розвитку вивалів в шаруватому масиві є відшарування 

порід між анкерами з розвитком процесу вглиб масиву (рис. 1.5). 
 

  

   а)       б) 

  

   в)       г) 
Рисунок 1.5 – Механізм розвитку вивалу заанкерованої покрівлі 

відшаруванням [67]: вивали між анкерами (а), утворення тріщини ослаблення (б), 

руйнування (в), фотофіксація відповідного вивалу (г) 

 

Такий процес спостерігається в умовах шаруватих порід невеликої стійкості 

схильних до розмокання. На першому етапі внаслідок зниження міцностних 

властивостей шарів безпосередньої покрівлі виробки спостерігаються вивали між 

анкерами. Процес інтенсифікується за рахунок зволоження порід. В результаті 

знеміцнення порід розвивається площа ослаблення і породи відшаровуються. В разі 

використання сітчастої затяжки, зруйновані породи утримуються сіткою, 

провисають на ній, навантажуючи хвостову частину анкерів, і в результаті 

руйнуються в виробку. Ефективне стримання подібних проявів руйнування порід 

забезпечуються використанням підпорного і анкерно-стяжного кріплення рис. 1.6 [67]. 
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   а)       б) 

Рисунок 1.6 – Утримання зруйнованих порід від вивалів додатковим 

підпорним (а) і стяжним кріпленням (б) [67] 

 

1.3 Тенденції розвитку анкерного кріплення в світлі зменшення вивалів і 

підвищення безпеки робіт в гірничих виробках 

 

Основні конструктивні рішення анкерного кріплення однакові для рудної, 

нерудної та вугільної галузей, незважаючи на різні гірничо-геологічні і 

гірничотехнічні умови. В останні десятиліття сучасні анкери провідних світових 

виробників активно впроваджуються на найкращих вітчизняних підприємствах 

галузі. Проте область використання традиційних анкерних систем обмежена 

зсувами покрівлі 200-500 мм і статичним режимом навантаження. 

Розвиток гірничого виробництва і неминучий перехід на більш великі 

глибини стає причиною того, що стан гірничих виробок на вугільних шахтах світу 

погіршується щороку. Деформування їх контуру вже нерідко перевищує 1000-

1500 мм [68-70]. За таких деформацій традиційні анкерні системи не тільки не 

можуть забезпечити стійкість порід, а навіть не можуть бути запроектовані, тому 

що прогнозні деформації значно перевищують можливу межу деформацій анкера. 

Збільшення щільності встановлення анкерів при цьому не призводить до 

пропорційного підвищення стійкості порід і зменшення зсувів. Тому вектор 
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розвитку анкерного кріплення спрямований на розробку кріплення, що працює 

при великих деформацій. 

Традиційні анкери поділяються на три групи:  

- механічні анкери – закріплені в донній частині шпуру замком спеціальної 

конструкції (рис. 1.7 а); 

- хімічні анкери – закріплені по всій довжині шпуру за рахунок адгезії 

швидкотвердіючими сумішами (рис. 1.7 б); 

- фрикційні анкери – закріплені по всій довжині шпуру, або в його більшій 

частині, за рахунок сил тертя між анкерним болтом і стінками шпуру (рис. 1.7 в). 

Несуча здатність механічних анкерів обумовлена конструкцією замкової 

частини і міцністю порід на контурі шпуру. Ці анкери витримують невеликі 

навантаження при невеликих деформаціях (за даними Стжерна [71] 160-170 кН 

при аксіальних деформаціях 55 мм для анкера з замком діаметром 20 мм)  до 

моменту зриву замкової частини, після чого анкер не працює. Реологічні процеси 

і вібрація призводять до виходу з ладу механічних анкерних систем. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 1.7 – Види анкерів  

а)  механічний; б) хімічний; в) фрикційний 
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Сучасні анкери з точечним закріпленням стримують значно більші 

деформації: так за даними експериментальних випробувань Коженьовського [72] 

несуча здатність модифікованих анкерів Phase II з замками, що містять елементи, 

що деформуються, становить 165 МПа при аксіальних деформаціях 135 мм). 

Анкери другої групи фіксуються за рахунок адгезії по всій довжині 

смолами, цементами або іншими в’яжучими. При цьому максимально 

використовується несуча спроможність арматурного болта. Так, за даними 

Стиллборга, для болта діаметром 20 мм навантаження досягає 170 кН, а 

предруйнівні деформації 20 мм, а за тестами Стжерна 210 кН і 40 мм відповідно 

[71]. Анкери з арматурної сталі з закріпленням по всій довжині найбільш 

розповсюджені у світі через свої переваги: простоту, надійність, швидкість 

встановлення. Недоліком цього типу анкерів є невелика деформаційна здатність і 

жорсткий режим роботи. Лабораторні тести [73] свідчать, що після деформацій 

20-30 мм на базі 150 мм такі анкери руйнуються. Це відбувається тому, що 

анкерний болт закріплений в’яжучими не має можливості деформуватися по всій 

довжині, що призводить до його локального навантаження і руйнування біля 

тріщини розшарування. 

Фрикційні болти закріплюються силами тертя між стінками шпуру і 

анкером. Вони дозволяють реалізовуватись великим деформаціям, але мають 

малу несучу здатність при умовно постійному опорі. До найбільш поширених 

фрикційних анкерів відносяться дві системи Split Set та Swellex (Omega). І в 

першому, і другому випадку болт це сталева труба спеціального перетину, що 

випрямляється в шпурі гідравлічно, пневматично або за рахунок власної 

пружності. Так за тестами Стиллборга і Стжерна для анкерів конструкції Split Set 

несуча здатність становить близько 50 кН при деформаціях більше 120 мм. А для 

анкерів типу Swellex за тестами Стжерна максимальна несуча здатність становила 

121 кН при деформаціях 26 мм, а після зрушення на 180 мм 63 кН [71]. 

Виготовлення таких анкерів технологічно більш складно ніж перелічених вище. 

В окрему групу слід віднести гнучкі кабельні болти і болти зі скловолокна. 

Кабельні болти закріплені по всій довжині за даними Стжерна під дією 
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аксіального навантаження жорстко опираються до 170 кН при деформаціях 25 мм, 

після чого починають проковзувати у шпурі до 250 мм зі зростанням 

навантаження до 210 кН [71]. Такий ефект автори тестів пояснюють 

ділатанційними процесами в шпурі. Болти ж зі скловолокна діаметром 22 мм 

досягають навантаження 380 кН при деформаціях 37 мм, після чого руйнуються. 

Ці анкери є основним конкурентом анкерів з арматурної сталі, що фіксуються по 

всій довжині в’яжучими речовинами, обсяг їх впровадження в світі зростає 

щороку. Проте болти зі скловолокна не дозволяють стримувати великі деформації 

без руйнування.  

На протязі багатьох років в світі проводяться дослідження спрямовані на 

удосконалення конструкції анкерних болтів і покращення взаємодії анкера з 

масивом. В останній час все більше дослідників займається розробкою систем 

анкерного кріплення для складних умов, таких як великі деформації і динамічні 

навантаження. Результатом їх роботи стали енерго-абсорбуючі анкерні системи, 

які в вітчизняній літературі частіше називаються піддатливими анкерами. По суті 

ці анкери ґрунтуються на комбінації трьох традиційних принципів закріплення, 

наведених вище. До найвідоміших анкерів нового рівня слід віднести конічні 

болти (Cone Bolts), Garford, Roofex, Yield-Lok болти, MD Sandvick болти, D-

болти. 

З врахуванням нових конструкцій, на наш погляд, більш коректною є 

класифікація анкерів запропонована Виндсором [74], що відокремлює суцільні 

механічні (в тому числі і адгезійні), суцільні фрикційні і дискретно механічні або 

фрикційно з’єднані анкери. 

Започаткували новий напрям анкерного кріплення Ягер і Ортлеп [75, 76], 

які в 1992 році винайшли конусний болт для кріплення виробок металевих 

рудників в умовах гірничих ударів. Болт уявляв собою гладкий металевий прут на 

кінці-хвостовику якого був зроблений плаский конус. В версії розробників болт 

закріплювався в шпурі цементним розчином. При навантаженні конус руйнував 

цементний розчин і болт рухався з умовно постійним опором в напрямку виробки. 

Вже в 2001 році Симсером було запропоновано закріплювати конусний болт 
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смолами. Дослідження проведені Линдфордсом [77] в Швеції в 2000 році 

підтвердили, що конусні болти при статичному навантаженні витримують 170 кН, 

(майже як традиційні хімічні анкери) при деформаціях 900 мм. Динамічні тести 

проведені Варденом [78] показали розбіжність в несучих здатностях 110-210 кН і 

відповідних деформацій 310-140 мм. Великий розбіг несучої здатності болтів 

пов’язаний з неоднорідністю властивостей закріплювача і не ідеальністю форми 

конуса. 

Недоліки конусного болта було враховано в болті Гарфорда (рис. 1.8 а) [78]. 

Рух конусної частини по цементному розчину було замінено протягуванням 

конусоподібної втулки, виконаної на кінці анкера через замок, розташований в 

шпурі. В якості замка використовувалась смола, яка частково заповнювала 

середню частину шпуру. 

Аналогічний принцип роботи мають анкери Roofex [79]. Замок анкера 

заповнюється смолою в шпурі, а гладкий болт проковзує через нього, 

забезпечуючи опір при великих деформаціях. Такі болти при навантаженні 270 кН 

витримують деформації близько 300 мм. 

В анкерах Yield-Lok (рис. 1.8 б) модифіковано замок. Замість смоли 

інкапсульованої в шпур, на хвостову частину анкера встановлено полімерну 

оболонку [80]. При критичному навантаженні рухома частина анкера руйнує 

оболонку і рухається при постійному опорі в напрямку виробки, що дозволяє при 

статичному і динамічному навантаженні 170-175 кН деформуватись на 120-160 

мм.  

Інноваційне рішення реалізоване в анкері NPR MG (рис. 1.8 в). Цей анкер 

складається з гладкого болта з конусом на кінці, розташованого всередині труби, 

що поєднана з опірною планкою [81]. Хвостова частина анкера закріплена смолою 

в донній частині. При розвитку деформацій рухома частина анкера посувається з 

умовно постійним опором близько 300 кН, що забезпечується за рахунок 

екструзивного протягнення труби через конусну частину болта. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

Рисунок 1.8 – Енерго-абсорбуючі анкери 

а) болт Гарфорда; б) Yield-Lok; в) болт NPR MG; г) MD Sandvick д) D-болт 
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Компанія Sandvick представила в 2014 році болти MD Sandvick, які по суті є 

комбінацією анкерів Split Set з розташованим всередині них конусним болтом 

(рис. 1.8 г), що може встановлюватись з попереднім натяжінням за рахунок 

затягування гайки. За результатами тестів [82] ці анкери витримують до 300 мм 

деформацій при перерахунку на навантаження близько 120 кН. 

Всі перелічені болти є енерго-абсорбуючими анкерами з двоточечним 

закріпленням. Інший принцип покладено в конструкцію винайденого в Норвегії в 

2010 році D – болта [83]. Це анкер з багатоточечним закріпленням. Він 

складається з гладкого стрижня в якому локальним стисненням по довжині 

змінено перетин не менше двох разів. В місцях зміненого перетину анкер 

кріпиться в шпурі за допомогою інкапсульованої смоли, а гладка частина болта є 

незакріпленою і має можливість деформуватись в межах пружності сталі (рис. 

1.8 д). Таким чином кожна секція анкера є незалежним елементом кріплення і 

працює в своєму режимі. Навантаження, що витримує анкер, за результатами 

тестів [71], 260-285 кН при граничних деформація 15% від довжини. 

Лабораторні тести на статичне аксіальне навантаження дозволили 

встановити, що болти Гарфорда витримують 170 кН аксіального навантаження 

при деформаціях 270 мм [78], Руфекс – 94-108 кН при 703-840 мм [79], Д-болты – 

281 кН при 140 мм [80], Yield-Lok – 99-81 кН при 175-230 мм [80], Не-Bolts MG-

12-2 NPR при динамічному аксіальному навантаженні – 318,76 кН при 702,16 мм 

[81], MD Sandvick bolts – 200-250 кН при 300 мм [82]. 

Вітчизняними вченими на протязі останніх 30 років також розроблено 

багато конструкцій піддатливих анкерів. Найбільш цікаві з них в рамках тематики 

дисертаційної роботи наступні. 

Бондаренко В.І., Ковалевська І.А., Сіманович Г.А. і Поротніков В.В. розробили 

трубчастий піддатливий анкер ТА2 для умов слабких приконтурних порід, який 

уявляє собою модифікацію анкера, що встановлюється енергією вибуху [84]. В основі 

технічного  рішення стоїть керування процесом взаємодії системи «трубчастий 

анкер ТА2-породні стінки шпуру» за рахунок регулювання механічних 

характеристик матеріалу заповнювача внутрішньої порожнини анкера, що 
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представлена піщано-цементною сухою сумішшю, в напрямку досягнення його 

максимальної реакції опору в слабких гірських породах. Цими ж авторами 

розроблено конструкцію анкера, що працює при постійному опорі [85]. Основна 

його ідея в використанні еластичного замка спеціальної конструкції. 

Касьяном М.М. було запатентоване піддатливе анкерне кріплення [86], яке 

складається із металевого стрижня з закріпленим зв'язуючим розчином 

хвилеподібним кінцем на дні шпура, який відрязняється тим, що решта стрижня 

виконана у вигляді зігненої смуги, внутрішня поверхня якої контактує з обвідним 

роликом, а вільний кінець якої направлений в бік закріпленої частини і має 

стопорне кільце, що охоплює смугу. Анкерне кріплення, що пропонується 

автором, здатне чинити постійний опір зміщенням порід в порожнину виробки, в 

діапазоні зміщень від 0 до 600 і більше мм. Але тестів несучої здатності цього 

кріплення не проводилось, що залишає його на рівні технічного рішення.  

Альтернативний варіант стримування великих деформацій анкерним 

кріпленням запропонований Назимко В.В. [87]. Сутність запропонованого 

способу в тому, що анкери досилають в шпур не повністю, причому ділянка між 

устям шпуру і затяжною гайкою, що виступає в порожнину виробки, складає 0,01-

0,5 від загальної довжини анкеру. Це дозволить збільшувати його піддатливість і 

управляти зміщенням порід, при якому воно спочатку провокується без помітного 

опору, а після цього стабілізується по мірі вирівнювання зміщення по всьому 

контуру виробки. Цим досягається ефект самозаклинення. В запропонованому 

способі фіксація анкерів відбувається хімічним способом, тому йому притаманні 

недоліки адгезійно закріплених анкерів пов’язані з жорсткістю контактної пари 

«анкер-порода», окрім того, в виробці залишаються хвостові частини анкерів, що 

створює незручності при пересуванні людей і доставці матеріалів. 

Бабіюк Г.В. запатентував піддатливий трубчастий анкер [88], який 

складається із труби, що закріплена в шпурі затверділим в'яжучим, вузла 

піддатливості, опорної плитки, який відрізняється тим, що анкер розподіляється 

герметизатором на зовнішню жорстку і внутрішню піддатливу частини і містить 

натяжне пристосування, за допомогою якого натягують трубчатий стержень і 
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стискують приконтурні породи для утворення армопородної конструкції із 

приконтурних порід, а також монтажного стального стержня, конусної головки та 

монтажної гайки, яку нагвинчують на хвостовик монтажного стального стержня, і 

за допомогою яких закріплюють кінець трубчатого стержня на внутрішній 

піддатливій ділянці анкера, при цьому зовнішня частина труби жорстко 

закріплена в породах швидкотвердіючим полімерним в'яжучим, а внутрішня 

частина труби складається із замка розпірно-фрикційного типу та комбінованого 

вузла піддатливості. 

Аналіз існуючого анкерного кріплення дає змогу встановити, що піддатливе 

(енерго-абсорбуюче) кріплення має значні переваги по деформаціям над 

класичними анкерними болтами. Деякі з конструкцій при цьому забезпечують 

достатньо високу несучу здатність. Але конструктивно всі наведені болти 

набагато складніші ніж традиційні армополімерні або гнучкі анкери, що, 

відповідно, збільшує їх собівартість і знижує ефективність впровадження. До того 

ж деякі з наведених болтів потребують спеціальної технології встановлення. Тому 

удосконалення роботи існуючих анкерних систем є важливою складовою 

зниження травматизму від вивалів породи в Україні і світі [89]. 

Практика сучасного підтримання виробок з використанням анкерних систем 

нерідко ґрунтується на комбінації елементів системи кріплення з різними 

показниками піддатливості. Так адгезійно закріплені анкерні болти 

використовуються разом з торкретбетоном, піддатливими рамами, зустрічаються 

навіть комбінації цих видів кріплення. При цьому іноді використовуються 

компенсаційні елементи для стримування руйнування елементів системи. 

Проблемою сумісної роботи різних видів кріплення при поєднанні їх в 

комбіновані системи переймалися багато вчених, але, нажаль, на практиці такі 

рішення впроваджуються не завжди. Очевидно, що несуча здатність і режим 

піддатливості різних видів кріплення мають бути схожими.  

На рис 1.9 наведено три різні системи комбінованого анкерно-рамного 

кріплення [61]. У першій системі підтримання (рис. 1.9 а) жорсткі елементи 

(болти) можуть вийти з ладу після невеликої деформації, а зовнішні елементи, що 
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містять елементи піддатливості (підтримуюче кріплення) можуть витримати 

відносно великі деформації гірських порід. Внутрішні і зовнішні елементи в 

системі несумісні за деформаціями. У другій системі (рис. 1.9 б) відсутні рами 

кріплення, функцію утримання вивалів виконує сітчаста затяжка. В такій системі 

підтримання внутрішні елементи (болти) і зовнішні елементи (сітки) сумісні по 

деформаціям, але несуча здатність сіток дуже низька. В третьому варіанті (рис. 

1.9 в) і внутрішні і зовнішні елементи системи працюють при великих 

деформаціях, при цьому мають достатню несучу здатність. Це є умовою 

задовільної роботи системи. Максимальне укріплення комбінованим кріпленням 

може буди досягнуто при сумісності і навантажень, і деформацій. 

 

 

а)      б)     в) 

Рисунок 1.9 – Ескізи, що ілюструють роботу комбінованих систем з 

анкерним кріпленням [48] 

а) пружні анкери-пружно-піддатливе кріплення; б) пружно піддатливі 

анкери-піддатлива сітка; в) пружно-піддатливі анкери-пружно-піддатливе 

кріплення 

 

Таким чином, деформування масиву закріпленого анкерними системами 

залежить від багатьох факторів. В першу чергу це несуча здатність, відповідність 

режиму роботи діючим навантаженням і деформаціям.  
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З аналізу сучасних досліджень напрямків розвитку анкерного кріплення 

очевидно, що без фрикційного ефекту стримувати великі деформації порід 

запобігаючи вивалам неможливо. Управління фрикційною силою закріплення за 

рахунок додаткових механічних систем призводить до підвищення складності 

конструкції анкерного кріплення, багатоопераційності встановлення, підвищення 

вартості робіт з кріплення.  

 

1.4 Постановка завдань дослідження 

 

Диференціація травм в шахтах по факторам травматизму вказує на те, що 

обвалення порід входить в першу п’ятірку найнебезпечніших факторів незалежно 

від рівня модернізації підприємства і абсолютних показників травматизму. 

Детальний аналіз статистики травм, отриманих внаслідок вивалів порід вказує на 

те, що і кількість вивалів і ступінь тяжкості травм, в першу чергу, залежать від 

типу кріплення, що використовується, і його надійності. При цьому травматизм 

від вивалів порід в країнах з рівнем використання анкерів більше 30% більше ніж 

в 2 рази нижчий від країн з низьким рівнем впровадження анкерного кріплення. 

Але високий рівень використання анкерного кріплення призводить до виникнення 

специфічних проявів розшарування порід і їх руйнування. Таким чином аналіз 

причин вивалоутворення в виробках з анкерним кріпленням, розробка на його 

основі нових і удосконалення роботи існуючих анкерних систем є важливою 

складовою зниження травматизму від вивалів породи в Україні і світі. 

Аналіз вказує на те, що найближча перспектива анкерного кріплення 

пов’язана з розвитком енерго-абсорбуючих анкерних систем, що комбінують 

фрикційний ефект з адгезійним і механічним закріпленням. Управління 

фрикційною силою закріплення за рахунок додаткових механічних систем 

призводить до підвищення складності конструкції анкерного кріплення, 

багатооперційності встановлення, підвищення вартості робіт з кріплення. В 

зв’язку з цим створення анкерної системи, яка б мала високу несучу здатність при 

великих предруйнівних деформаціях і сприяла збереженню стійкості порід 
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приконтурної області при простій конструкції і швидкій установці є актуальною 

науково-практичною задачею. 

Тому метою роботи є розробка способу підвищення рівня безпеки праці 

шахтарів за рахунок зниження травматизму від вивалів порід анкерним 

кріпленням при підтриманні гірничих виробок пологих вугільних пластів. 

Для досягнення зазначеної мети в роботі сформульовано і вирішено 

наступні завдання дослідження: 

1. Встановити особливості динаміки розвитку зрушень і деформацій порід 

покрівлі закріплених анкерним і анкерно-рамним кріпленням, які зумовлюють 

травматизм від вивалоутворення, поза зоною і в зоні впливу очисного вибою в 

умовах вугільних шахт.  

2. Встановити закономірності зміни напружено-деформованого стану 

системи «анкер-закріплювач масив» при її навантаженні в залежності від фізико-

механічних властивостей закріплювача. 

3. Розробити спосіб анкерного кріплення для підтримання порід в складних 

гірничо-геологічних умовах, який забезпечує підвищену несучу здатність і 

піддатливий режим роботи. Визначити раціональні параметри способу. 

4. Розробити і апробувати модифіковану суміш, для кріплення анкерів в 

умовах великих деформацій порід. 

5. Встановити ефективність розробленого способу боротьби з вивалами і 

забезпечення стійкості порід анкерним кріпленням. 
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РОЗДІЛ 2 

ШАХТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ ДЕФОРМАЦІЙ І ОБВАЛІВ ПОРІД В 

ВИРОБКАХ З АНКЕРНИМ КРІПЛЕННЯМ  

 

2.1 Характеристика гірничо-геологічних та гірничотехнічних умов 

проведення досліджень  

 

Виміри і спостереження були проведені в умовах конвеєрного штреку 

північної лави пл. нk8  горизонту 450 м ш. «Добропільська», 3 північного 

конвеєрного штреку ц. п. бл. 8 пл. d4 ш/у Покровське, 4 північного конвеєрного 

штреку ц. п. бл. 8 пл. d4 ш/у Покровське, демонтажного хідника 3 північної лави 

ц. п. бл. 8 пл. d4 ш/у Покровське, конвеєрного хідника 12-ї західної лави пл. с18 ДП 

ш/у «Південнодонбаське №1».  

Конвеєрний штрек північної корінної лави пл. нk8  горизонту 450 м ш. 

«Добропільська» був призначений для бурошнекового виймання вугілля. 

Виймання велось установкою БШК-2ДМ. Свердловини бурили по повстанню 

пласта. Довжина штреку 270 м, довжини свердловин 50-70 м. Пласт мав складну 

будову з розділенням на дві пачки прошарком вуглистого сланцю потужністю 

0,01 м. Потужність пласта 0,63-0,7 м, кут падіння 8 градусів. Основні гірничо-

геологічні умови наведені в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 Загальні відомості про гірничо-геологічні умови північної 

корінної лави пл. нk8  горизонту 450 м ш. «Добропільська» 

 
Показник Значення показника 

1 2 
Породи, міцність за Протодьяко-
новим, потужність, категорія 

 

 - основна покрівля Алевроліт темно-сірий, f= 3, m= 7,2 м, А2 
(легка з обвалення) 

- безпосередня покрівля Аргілит темно-сірий, f=2,7-2,9, m=1,9 м, 
Б3 (малостійка) 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 

- безпосередня підошва Алевроліт сірий, в верхній частині 
«кучерявчик» слабослюдистий, f=2,8-3,2, 
m=2,4 м, П2-3 (середня стійкість) 

- основна підошва Пісковик світло сірий, f= 3,2-3,7, 
m=3,5 м, П3 ( стійкий) 

Наявність геологічних порушень Не виявлені 
Глибина робіт, м 462 
Щільність вугілля, т/м3              1,35 

 

Штрек мав прямокутну форму перетину. Висота виробки при проведенні 

3,3 м, ширина 4,8 м. Штрек було закріплено анкерним кріпленням з щільністю 

встановлення анкерів 0,77 анк/м2. Сталевополімерні анкери довжиною 2,4 м 

встановлювались під сталевий підхват з СВП-22. Через один ряд під підхвати 

додатково встановлювали по дві дерев’яні стойки посилення. Ділянку 

спостереження позначено на рис. 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Викопіювання з плану гірничих виробок пласта нk8   ш. 

Добропільська 

1 – ділянка спостережень 
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4 північна лава центральної панелі блока 8 відпрацьовувалась зворотнім 

ходом по простяганню пласта. Виймання велось струговим комплексом DBT зі 

стругом RHH-42, конвеєром PF-3/822. Довжина виїмкового стовпа 1770 м, 

довжина лави 265 м. Вугільний пласт мав просту будову. Геологічна потужність 

0,8-1,43 м, кут падіння 2-5 градуси. Обводненість лави пов’язана з водоносними 

горизонтами, пісковиками d3Sd4 і d4Sd4
1, що залягали в покрівлі і підошві, 

відповідно. Приток води 8-10 м куб./год. Основні гірничо-геологічні умови 

ділянки наведені в табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 Загальні відомості про гірничо-геологічні умови на ділянці 4 

північної лави ц. п. бл. 8 пл. d4 ш/у Покровське 

 
Показник Значення показника 

Марка вугілля К 
Породи, міцність за Протодьяко-
новим, потужність, категорія 

 

 - основна покрівля Пісковик, f=4,57-12,02, m=4,30 - 8,75 м, 
Б4 (середня стійкість), А2 (середня з 
обвалення) 

- безпосередня покрівля Алевроліт, f= 3,42-6,34, m=0,0 - 4,85 м, Б3 
(малостійка) 

- безпосередня підошва Алевроліт, f= 3,2-4,1, m=0,0-3,0 м, П2-3 
(середня стійкість) 

- основна підошва Пісковик, f= 5,0-8,6, m=5,8-7,3 м, П2-3 
(середня стійкість) 

Наявність геологічних порушень дрібноамплітудні тектонічні порушення, 
розмиви пласта, розщеплення пласта, 
зони підвищеної тріщинуватості 

Глибина робіт, м 710 
Щільність вугілля, т/м3              1,33 

 

3 північний конвеєрний штрек ц. п. бл. 8 використовувався повторно для 

відпрацювання 4 північної лави. Охорона виробки відбувалась литою смугою.  

Кріплення 3 і 4 північних конвеєрних штреків ц. п. бл. 8 пл. d4 було 

проведено арочним кріпленням КМП А3 15,5 з установкою в перетині 11 

армополімерних анкерів довжиною 2,4 м. Перетин кріплення у світлі 15,5 м2, крок 
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встановлення кріплення 0,8 м. Шахтні спостереження були проведені на етапі 

демонтажу комплексу з 4 північної лави ц. п. бл. 8 пл. d4. Ділянки на яких велись 

спостереження наведені на рис. 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Викопіювання з плану гірничих виробок пласта d4 бл. 8 ш/у 

Покровське 

1, 2 – ділянки спостережень 

 

11-а західна лава пл. с18 ДП ш/у «Південнодонбаське №1» 

відпрацьовувалась по падінню пласта. Виймання велось комплексом МКД-90 в 

складі кріплення 1КД-90, комбайна УКД-200, конвеєра СП-26у. Конвеєрна 

виробка 12-ї західної лави використовувалася повторно як вентиляційна, 

конвеєрна виробка 11-ї західної лави проводилася за лавою. 

Вугільний пласт простої і складної двох пачкової будови з розщепленням в 

нижній частині пласта. Потужність верхньої пачки пласта 0,60-0,80 м, середня 

потужність пласта 0,75 м, нижньої 0,30-0,40 м, потужність породного прошарку 

від 0 до 1 і більше м. Залягання пласта полого-хвилясте, кут падіння 6-8 °. 

Основні гірничо-геологічні умови ділянки наведені в табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 Загальні відомості про гірничо-геологічні умови на ділянці 11-ї 

західної лави пл. с18 

 

Показник Значення показника 
Марка вугілля Г6 
Породи, міцність за Протодьяко-
новим, потужність, категорія 

 

 - основна покрівля Пісковик, f=4,3-5,2, m=19,5 – 22 м, Б4 
(середня стійкість), А2 (середня з 
обвалення) 

- безпосередня покрівля Алевроліт, f= 3,0, m=2,50 – 5,00 м, Б3 
(малостійка) 

- безпосередня підошва Пісковик, темно-сірий в верхній частині 
«кучерявчик», f= 3,0-4,0, m=0,7 м, П2 
(середня стійкість) 
Алевроліт, f= 3,0-4,0, m=0,35 м, П2 
(середня стійкість) 

- основна підошва Пісковик, f= 3,0-4,0, m=5,8-7,3, П2 
(середня стійкість) 

Наявність геологічних порушень дрібноамплітудні тектонічні порушення, 
зони підвищеної тріщинуватості 

Глибина робіт, м 307 
 

Конвеєрний хідник 12-ї західної лави пл. с18 був закріплений металевим 

арковим кріпленням КМП А3/11,2 з додатковим підсиленням анкерним 

кріпленням. Анкери встановлювались здвоєними через опорні планки під рами 

кріплення, по 2 анкери у поперечному перетині. Перетин кріплення у світлі 

11,2 м2, крок встановлення кріплення змінювався з 0,8 до 0,5 м. Під час 

відпрацювання 12 західної лави пл. с18 на різних ділянках виробка охоронялась 

смугою з пошарово викладених пакетів СЦМС (швидкотвердіючої суміші), що 

споруджувались по принципу цегляної кладки, накатними кострами та 

комбінацією кострів з полосою з СЦМС. Спостереження велись на етапі 

повторного використання виробки, під час відпрацювання 11 західної лави пл. с18. 

Ділянки на яких велись спостереження наведені на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Викопіювання з плану гірничих виробок пласта с18 ДП ш/у 

«Південнодонбаське №1» 

1 – ділянка спостережень 

 

2.2 Методика проведення шахтних натурних спостережень і експериментів 

 

В якості методів дослідження in-situ використовувався комплексний підхід, 

що включав шахтні натурні спостереження на глибинних реперних станціях [90], 

спостереження на контурних вимірних станціях, інструментальні виміри висоти і 

площини породних обвалень, візуальні спостереження з кресленням ескізів і 

фотофіксацією стану виробок [91]. 

Виміри вели на спеціальних замірних пунктах, що споруджувалися в 

виробках. Кожен вимір повторювали тричі, результати заносили в журнал 

спостережень. Для розрахунків і аналізу приймали середньоарифметичне 

значення. 
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В умовах конвеєрного штреку північної корінної лави пл. нk8  горизонту 

450 м ш. «Добропільська» було споруджено комплексну замірну ділянку, що 

включала три глибинні реперні станції (ГС№1, ГС№2, ГС№3) і дві контурні 

(КС№1, КС№2). Станції споруджувались безпосередньо в вибої проходки. 

Спостереження велись на протязі проведення штреку і відпрацювання пласта. 

Глибинні станції були встановлені в центральній частині виробки і 

орієнтовані вертикально. Перша станція – в центрі перетину штреку біля 

анкерного підхвату (ПК 132 між анкерами), друга – між рядами анкерів в центрі 

перетину (ПК 131+9,5), третя – на відстані 10 см від другого анкера вздовж 

анкерного ряду (ПК 131+9, 1,2 м від боку виробки) (рис. 2.4 а). Загальний вигляд 

станції наведено на рис. 2.4 б. 

 

а)       б) 
1 – вибій, 2 – анкер, 3 – підхват, 4 – замірні станції 

Рисунок 2.4 – Схема розташування замірних станцій (а) і загальний вигляд 

станції №3 

 
Для обладнання глибинної станції у покрівлю виробки бурили шпур 

діаметром 27 мм довжиною 4,4 м. Кожна станція вміщувала 8 глибинних реперів 

(рис. 2.5 а). Репери встановлювали в шпур за допомогою досильника. Кожен 

репер уявляв собою відрізок сталевої труби довжиною 40 мм, на який за 

допомогою заклепок з чотирьох сторін була закріплена сталева смуга, що 

виконувала функцію якоря (рис. 2.5 б). Від кожного репера виводилась тяга з 



 59

проволоки, на кінці якої було закріплене кільце з номером репера. Розклинювання 

реперів (якорів) здійснювали переміщенням їх у сторону гирла за тягу. 

 
1 – глибинний репер; 2 – тяги глибинних реперів; 3 – кондуктор; 4 – замірне 

кільце; 5 – відрізок сталевої труби; 6 – сталева полоса (якорь); 7 – заклепка 

Рисунок 2.5 – Схема вимірювальної станції (а) і конструкція глибинного 

репера (б) 

 
Репери встановлювались послідовно, при цьому тяги попередньо 

встановлених реперів пропускались всередину репера, що встановлювався. У 

гирло свердловини встановлювали кондуктор довжиною 0,25 м. Після цього 

проводився початковий вимір відстані від нижньої частини кондуктора до кільця з 

номером кожного репера. Тяга натягувалась гумовою ниткою з гачком з 

проволоки, який протягувався у замірне кільце. Протилежний кінець нитки був 

з’єднаний з виском. Зміщення визначалися по різниці відстаней між кільцем і 

кондуктором при вимірах. Виміри проводились за допомогою рулетки (похибка 

вимірів 0,5 мм).  
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Кожна контурна станція містила 4 репери, що були встановлені в покрівлі 

(репер 1), підошві (репер 2) і боках (репери 3, 4) штреку (рис. 2.6). Бокові репери 

були встановлені на висоті 1,5 м від підошви виробки. Репери уявляли собою 

сталевий гвинт з кільцем вгвинчений в дерев’яний чоп, що був забитий в шпур 

глибиною 0,5 м. 

 

  а)          б) 

1, 2, 3, 4 – репери 

Рисунок 2.6 – Схема кріплення виробок (а) і схема контурної вимірної 

станції (б) 

 

Виміри вели рулеткою ВНДМІ. Спочатку фіксували відстань між реперами 

1 і 2. Після цього між реперами 3 і 4 натягували нитку, а до 1 реперу, підвішували 

висок. Лінію 3-4 приймали у якості нейтральної вісі. По виску проміряли відстань 

від покрівельного репера 1 до нитки. Потім вимірювали відстань між реперами 3-

4 і між репером 3 і виском. Підняття підошви розраховували за різницею 

відстаней від репера 2 до нейтральної горизонтальної осі. Після спорудження 

станцій і перед закінченням кожного етапу вимірів проводилось нівелювання 

опорних реперів. 

Спостереження на станціях проводились на протязі всіх етапів існування 

виробки: проведення, виймання вугілля і підтримання на протязі 3 місяців після 

виймання. 
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В умовах ш/у Покровське замірні ділянки не споруджувались. Були 

проведені візуальні спостереження за характером деформування виробки, 

поведінкою і станом кріплення та закріплених бічних порід. Обстежувались 

виробки (рис. 2.2) по всій довжині, в найбільш характерних місцях проводили 

фотофіксацію стану виробок за допомогою цифрової камери.   

В умовах ДП ш/у «Південнодонбаське №1» виміри вели на контрольній 

ділянці в конвеєрній виробці 12-ї західної лави пл. с18. Довжина ділянки 

становила 30 м (52 ПК+ 6 м – 53ПК +16 м). Було встановлено 4 замірні станції з 

шагом 10 м (ЗКС №1, ЗКС №2, ЗКС №3, ЗКС №4). Кожна станція складалась з 4 

реперів, встановлених в покрівлю (репер 1), підошву (репер 2) і боки (репери 3, 4) 

штреку. Репери 1, 3, 4 уявляли собою маркери, у вигляді пропилу на рамі, в який 

було завальцовано відрізок сталевої проволоки (рис. 2.7). Репер 2 мав 

конструкцію аналогічну до описаної вище для ш. Добропільська (рис. 2.6). 

Спостереження на станціях проводились на протязі трьох місяців. 

 

 

Рисунок 2.7 – Марки на рамі кріплення ДП ш/у «Південнодонбаське №1» 

 

Окрім того по всій довжині виробки, було проведено виміри висоти експрес 

методом, що дозволило отримати і проаналізувати загальний характер 

конвергенції. 
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2.3 Результати досліджень 

 

На першому етапі спостережень в конвеєрному штреці північної корінної 

лави пл. нk8  горизонту 450 м ш. «Добропільська» деформації контуру виробки 

були незначні (рис. 2.8). Цей період тривав 56 діб від проведення. 
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   а)       б) 

1, 2 – контурна замірна станція КС№1 і КС№2, відповідно 

Рисунок 2.8 – Вертикальна (а) і горизонтальна (б) конвергенція конвеєрного 

штреку північної корінної лави пл. нk8  горизонту 450 м ш. «Добропільська» на 

етапі його проведення 

 

Під час обробки результатів натурних спостережень за зсувами глибинних 

реперів було прийнято, що найглибший репер не рухається. Це допущення 

ґрунтується на логіці механізму розвитку зони непружних деформацій в часі. Для 

перших 56 діб спостережень, на етапі проведення виробки, таке допущення 

правомірне. Аналіз динаміки тріщиноутворення і розшарування порід на першому 

етапі після проведення виробки можна провести по графікам руху глибинних 

реперів (рис. 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Графіки зсувів глибинних реперів на експериментальних 

ділянках на етапі: 

1 – 0-14 діб, 2 – 0-26 діб, 3 – 0-42 діб, 4 – 0-56 діб 

 

З графіків випливає, що більші зміщення спостерігаються в центрі виробки 

(станції ГС №1 і ГС №2). Вже на 14 добу після проведення на відстані від контуру 

2,7 м (ГС №1 і ГС №2) породи розшаровуються, що фіксується по зсувах щодо 

нерухомого репера 3 мм. На першій станції зафіксована зона стиснення порід між 

реперами на 2,7 і 2,5 метра. У безпосередній близькості від анкера (ГС №1) 

породи зміщуються єдиним блоком, що відзначається по реперам на глибині 2,2-

0,6 м. Між рядами анкерів (ГС №2) зміщення приблизно поступово збільшуються 

в напрямку контуру. Зсув контуру через 14 діб по центру виробки (ГС №1 і №2) 
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складає 4-5 мм, а на станції №3 – 3 мм. По всіх станціях приконтурна ділянка 0,6-

0,8 м має найбільші розшарування. Подальші розшарування, на етапі 0-26 діб, 

відбуваються у приконтурній частині в зоні 0-0,6 м поступово (на етапах 0-56 діб) 

тріщинуватість збільшується в зоні 0,6-1,2 м від контуру, а приконтурний шар 

опускається більш синхронно. Це може бути пов’язано з включенням в роботу 

опорної шайби і міжанкерного профілю. Заанкерований масив в середній частині 

рухається єдиним блоком. За зоною анкерування спостерігається поступове 

розшарування порід. При цьому породи покрівлі і в зоні анкерування і за нею 

представлені шаром алевроліту, тобто міжшарових контактів дослідні 

свердловини не перетинають [91-93]. 

Ізолінії розподілу зрушень в 2D, побудовані за допомогою пакета Surfer 

наведені на рис. 2.10. При побудові були прийняті допущення, що вертикальні 

зміщення на сусідніх анкерних рядах однакові, а в кутку виробки дорівнюють 

нулю. 

По суті на рис. 2.10 а представлено характеристику зсувів в поздовжньому 

перетині штреку по центральній осі виробки, а на рис. 2.10 б – в його 

поперечному перерізі. З рис. 2.10 а витікає, що вище верхньої точки кріплення 

анкера знаходиться зона стиснення від переміщення порід у напрямку контуру на 

ділянці 3,0-2,6 м. В цій області зароджуються дефекти, які при розвитку 

деформацій можуть привести до відшарування заанкерованної частини від 

розташованих вище порід. Ділянка порід на глибині 2,3-1,0 м зміщується без 

розшарування, тут анкерне кріплення забезпечує їх монолітність. Приконтурна 

область 0,45-0,5 м зміщується на 3 мм, на ділянці 1,0 м – 2 мм, що свідчить про 

наявність на цій ділянці розшарування. З рис. 2.10 б витікає, що вертикальні 

зрушення як в глибині масиву, так і на контурі, максимальні в центральній 

частині виробки. Небезпечною з точки зору розшарувань є середня частина на 

відстані від осі 1,2 м [94]. Розшарування приконтурних порід привели до 

поодиноких випадків руйнування покрівлі і її відшарування. Локальні вивали 

утримувались сітчастою затяжкой. 
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а)      б) 

    
в)      г) 

Рисунок 2.10 – Ізолінії розподілу зсувів по станціям ГС№1-ГС№2 (а, в) і 

станціям ГС№2-ГС№3 (б, г) на етапі 0-14 діб (а, б) і 0-56 діб (в, г) 
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Перед відпрацюванням пласта було проведено контрольний вимір по 

глибинним станціям, але більше половини реперів на цьому етапі вже були не 

інформативні. Репери або втрачали зв'язок з вимірним кільцем (перегнила тяга), 

або проковзували в свердловині при натягуванні тяги (дефект якоря). Тому на 

етапі відпрацювання пласта динаміку зсувів порід відстежували за контурними 

станціями. Виймання пласта бурошнековую установкою велось з боку повстання, 

відповідно до чого спостережувалась асиметрія зсувів в виробці. Зона впливу 

вибою на вертикальну конвергенцію становила близько 30 м, а на горизонтальну – 

близько 15 м (рис. 2.11). Під час виймання пласта бічні репери були втрачені, 

тому виміри горизонтальних зсувів зафіксовані тільки на ділянці перед вибоєм 

(рис. 2.11 б).  
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1, 2 – контурна замірна станція КС№1 і КС №2, відповідно 

Рисунок 2.11 – Вертикальна (а) і горизонтальна (б) конвергенція 

конвеєрного штреку північної корінної лави пл. нk8  горизонту 450 м ш. 

«Добропільська» в залежності від відстані до вибою БШК 

 

Відносно нейтральної вісі підняття підошви не були зафіксовані. Породи 

покрівлі активно відшаровувались коржами товщиною 5-8 см в зоні впливу 

вибою. Зруйновані породи утримувались сітчатою затяжкою (рис. 2.12 а). Перед 

підходом вибою БШК спостерігалося видавлювання вугілля і його руйнування з 
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боку повстання пласта. Тому додатково були встановлені горизонтальні анкери в 

боки виробки (рис. 2.12 б). При знятті бічних анкерів перед вийманням вугілля 

спостерігалось висипання вугілля з боків.  

Після виймання вугілля відшарування покрівлі активізувались, що 

призводило до окремих випадків деформування затяжки і вивалів. В таких місцях 

поряд з підхватом з анкерами додатково було встановлено ряд анкерів під 

металеву смугу (рис. 2.12 в), і дерев’яні ремонтини під кожний підхват. Після 

виймання порожнини свердловин закладали чураками і обмазували глиною. З 

часом бік виробки над свердловиною висипався на товщину 10-15 см до покрівлі. 

Загальний вигляд стану порід в виробці на відстані 25-30 м перед вибоєм 

наведено на рис. 2.12 а, б, а на відстані 25 м за вибоєм на рис. 2.12 в, г. 

 

 

а)       б) 

 

в)       г) 

Рисунок 2.12 – Стан порід покрівлі (а, в) і боків (б, г) конвеєрного штреку 

північної корінної лави пл. нk8  на відстані 25-30 м перед вибоєм (а, б) і  25 м за 

вибоєм (в, г) 
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Спостереження за характером деформування і вивалами бічних порід, 

закріплених рамно-анкерним кріпленням, в умовах ш/у Покровське були 

проведені при доробці лави і під час демонтажних робіт з 4 північній лаві блока 8 

пласта d4. Аналіз стану приконтурних порід в конвеєрному штреці 4 північної 

лави блока 8 пласта d4  під час підтримання виробки перед фронтом лави свідчив, 

що в цілому рамне кріплення зберегло свою форму і задовільний стан. Вивали 

порід призводили до оголення опірних плит анкерного кріплення (рис. 2.13 а, б).  

 

  

   а)       б) 

  

   в)       г) 
Рисунок 2.13 – Стан приконтурних порід конвеєрного штреку 4 північної 

лави блока 8 пласта d4 в зоні опорного тиску перед лавою (а, б) і за лавою (в, г) 
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Породи покрівлі і боків виробки відшаровувались на контурі невеликими 

плитками, площею 0,04-0,1 м2. Товщина відшарувань становила від декількох 

сантиметрів (в основному) до десятків сантиметрів (рідко). Здатність анкерів 

стримувати подальше розшарування після втрати контакту опорної плитки з 

породою знижується. Вивали мають переважно  локальний характер і 

проявляються між рамами аркового кріплення. Великі блоки, що відшаровуються 

з переміщенням у бік виробки, утримуються рамами аркового кріплення. В боках 

виробки зустрічаються висипання. Порожнини забучені і затягнуті дошками. 

На ділянці конвеєрного штреку за лавою вивали приконтурних порід 

досягали десятків сантиметрів. Приконтурні частини анкерів на 30-50 см до 

опорної планки не контактували з породою (рис. 2.13 в, г). Стан порід на контурі 

виробки з точки зору стійкості критичний. Рамне кріплення вичерпало 

піддатливість. Зафіксовані були розриви замків, розриви і деформації 

спецпрофіля. Втрата висоти виробки відносно початкової досягала 800-1200 мм. 

Це свідчить, що зона розшарування порід покрівлі значно перевищувала висоту 

виробки.  

В вентиляційному штреці 4 північної лави блока 8 пласта d4, що 

використовувався повторно, вивали мали значно більші масштаби і по кількості, і 

по розмірам. Так спостерігалися вивали-висипання зруйнованих порід у вигляді 

дискретного середовища разом з анкерами (рис. 2.14 а). Це підтверджувало, що 

критичне розшарування вище заанкерованої зони. Анкери практично не 

виконують функції зміцнення. Приконтурні частини анкерів в більшості випадків 

повністю втратили контакт з породами внаслідок їх відшарування (рис. 2.14 а).  

В покрівлі розвивалися складки (рис. 2.14 в, г), анкерні болти 

деформувалися зсувом, утворювались куполи висотою до 1 метра, зрідка й більше 

(рис. 2.14 г). Рамне кріплення за межею піддатливості деформувалося в 

жорсткому режимі з розривом замків і вигином лінійних частин спецпрофіля. 

Після проходу лави виробка погашалась. Кріплення знаходилось в цей момент в 

непридатному стані. 
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   а)       б) 

  

   в)       г) 

Рисунок 2.14 – Стан приконтурних порід конвеєрного штреку 

(використовувався повторно в якості вентиляційного) 3 північної лави блока 8 

пласта d4 (після відпрацювання лави)  

 

Заміри рухів контуру конвеєрної виробки 12-ї західної лави пл. с18 в умовах 

ДП ш/у «Південнодонбаське №1» свідчать, що зона впливу лави становить 80-

60 м перед вибоєм (рис. 2.15, 2.16).  

З аналізу рис. 2.15 а і поперечного перетину виробки (рис. 2.15 б, в) видно, 

що вертикальна конвергенція на ділянці 350-6,5 м перевищує 1,0 м. 
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а) 

 
б)       в) 

Рисунок 2.15 – Графік вертикальної конвергенції в конвеєрній виробці 12-ої 

західної лави пл. с18 від відстані до лави (а), ескізи перетину виробки на відстані 

229 м (б) і 20 м (в) до лави 

 
Обробка результатів вимірювання зсувів по реперним маркам дозволила 

отримати графіки змінення загальних вертикальних деформацій по станціям (рис. 

2.16 а), а також деформації порід підошви (рис. 2.16 б) в залежності від відстані до 

лави. На рис. 2.17, наведено графіки, що ілюструють динаміку опускання покрівлі 

і підняття підошви в конвеєрній виробці 12-ої західної лави на ділянці 6 м65 до 
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лави. Вимір на відстані 65 м до лави було прийнято за умовний нуль. Динаміку ж 

попередніх деформацій можна відстежити по рис. 2.15 а. 
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а)       б) 

Рисунок 2.16 – Деформування контуру конвеєрної виробки 12-ої західної 

лави пл. с18 в залежності від відстані до лави L 

а – загальна вертикальна конвергенція; б – підняття підошви 
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Рисунок 2.17 – Зведені графіки деформування порід підошви (1) й покрівлі 

(2) конвеєрної виробки 12-ої західної лави пл. с18 на ділянці 665 м перед лавою 

 
Динаміка поетапного деформування контуру виробки, що відповідає етапу 

підтримання зображеному на рис. 2.17, наведена на ескізах, що були зроблені під 

час спостережень за станом порід (рис. 2.18).  
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Рисунок 2.18 – Ескізи перетинів конвеєрної виробки 12-ої західної лави пл. 

с18 на ділянці 665 м перед лавою 
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В результаті візуального обстеження і аналізу ескізів виробки встановлено, 

що зменшення її перетину має ознаки всебічного асиметричного тиску. Менш 

виражено деформування контуру і руйнування елементів кріплення з боку 

виробленого простору раніше відпрацьованої лави. З боку ж вугільного масиву 

спостерігається видавлювання ніжок рамного кріплення, вигин і деформування 

верхняків аркового кріплення (рис. 2.19 а) з боку покрівлі внаслідок зсувів порід, 

вектори яких спрямовані перпендикулярно площині нашарування порід, тобто з 

відхиленням від вертикальної осі виробки в бік відпрацьованої лави на 7-8 

градусів. 

Анкери зменшили зсуви покрівлі. Поза зоною впливу очисних робіт 

виробка мала задовільний стан, деформацій елементів кріплення не зафіксовано. 

Але оскільки анкери мали кінематичний зв'язок з піддатливими рамами і 

працювали в більш жорсткому режимі, вони сприяли деформаціям і руйнуванню 

елементів рамного кріплення в зоні впливу лави. На ділянці 60-6,5 м перед лавою 

через нерівномірність зсувів порід на контурі виробки рами істотно 

деформувалися. Основними вузлами, де відзначалося руйнування, були замкові 

з'єднання, як праві, так і ліві (розрив скоб і планок (рис. 2.19 б), деформування 

замків), також розкриття цих з'єднань (рис. 2.19 в) і вичерпання піддатливості.  

Планки анкерного кріплення, що поєднували анкери з рамами 

деформувались і руйнувались (рис. 2.19 г). На окремих ділянках приконтурні 

породи висипались дрібними фракціями з оголенням приконтурних частин 

анкерних болтів (рис. 2.20 д). Зрідка фіксувались розриви анкерних болтів (рис. 

2.20 е). 

Підняття підошви по відношенню до вертикальної осі виробки було 

асиметричним з переважаючим видавлюванням з боку масиву, з кутом нахилу 

площини підошви до горизонталі близько 8 градусів. Крім цього зазначалося 

вдавлювання в підошву дерев'яних стійок посилення, встановлених під верхняки. 

У місцях інтенсивного здимання було відзначено вдавлювання охоронної 

пакетованої смуги в підошву. 
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   а)       б) 

 

   в)       г) 

 

   д)       е) 

Рисунок 2.19 – Стан кріплення в конвеєрній виробці 12-ої західної лави пл. 

с18 на ділянці 665 м перед лавою  
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Отримані результати добре узгоджуються з дослідженнями деформування 

виробок з анкерним і рамно-анкерним кріпленням, отриманими в інших вугільних 

басейнах світу [62, 64, 65, 95-98], де проблема стійкості також актуальна. 

 

2.4 Висновки по розділу 

 

1. Спостереження на контурних замірних станціях в умовах ш. 

Добропільська свідчать, що поза зоною впливу очисних робіт деформації контуру 

виробки, закріпленої анкерним кріпленням, протягом 32-38 діб зростають лінійно, 

після чого мають затухаючий характер. Величина опускань покрівлі, відносно 

товщини заанкерованої товщі, знаходиться в межах 0,005-0,006, тобто, при 

допущенні пропорційного розшарування, весь шар знаходиться в межах пружних 

деформацій. Але дослідження на глибинних станціях свідчать, що розшарування 

відбувається не пропорційно глибині. 

2. В умовах ш. Добропільська вже на 14 добу після проведення виробки на 

відстані від контуру 2,7 м породи покрівлі втрачають суцільність, 

розшаровуючись відносно нерухомого репера на 3 мм. Породи між реперами на 

глибині 2,7 і 2,5 метра стискаються. В цій області зароджуються дефекти, які при 

розвитку деформацій можуть привести до відшарування заанкерованної частини 

від розташованих вище порід. Заанкеровані породи на глибині 2,3-1,0 м 

зміщуються єдиним блоком. Приконтурна ділянка 0,6-0,8 м має найбільші 

розшарування.  

3. В зоні впливу очисних робіт БШК породи покрівлі активно 

відшаровуються коржами товщиною 5-8 см. Перед підходом вибою 

спостерігалося видавлювання вугілля і його руйнування з боку повстання пласта. 

Після виймання вугілля відшарування покрівлі активізувались, що призводило до 

окремих випадків деформування затяжки і вивалів з утворенням склепінь 

руйнування. 

4. На основі спостережень в умовах конвеєрних штреків 3 і 4 північної лави 

блока 8 пласта d4 ш/у Покровське, закріплених рамно-анкерним кріпленням, 
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встановлено, що породи виробки, що підтримується перед вибоєм лави, мають 

задовільний стан. До негативних проявів геомеханічних процесів в цій зоні слід 

віднести відшарування і вивали приконтурних порід у вигляді плиток, що 

призводить до втрати контакту анкерних планок з породами. При повторному 

використанні штреків вивали мають більш масштабний характер, спостерігаються 

висипання порід разом з анкерами, оголення анкерних болтів місцями більше ніж 

на 1000 мм, деформації елементів рамного кріплення. 

5. В конвеєрній виробці 12-ої західної лави пл. с18, закріпленої рамно-

анкерним кріпленням, в зоні впливу лави зафіксовано зменшення висоти виробки 

більше ніж на 1000 мм. Це свідчить, що висота зони розшарування більше ніж 

висота виробки. Проте зрушення в цілому задовільно стримуються рамним 

кріпленням. Елементи рамного кріплення мають ознаки масового деформування. 

Спостерігаються відшарування і висипання порід з приконтурної частини, 

оголення анкерів, руйнування анкерних планок і розриви болтів. 

6. Основними видами деформацій порід в виробках, що закріплені анкерним 

і рамно-анкерним кріпленням в умовах проведених досліджень є: 

- відшарування і вивали з приконтурної частини виробки (в умовах 

проведених досліджень на глибину до 0,6 м), що призводить до оголення 

анкерних болтів і втрати контакту з опорними плитками. Це явище 

спостерігається на всіх етапах підтримання виробок; 

- відшарування порід разом з анкерами єдиним блоком, з втратою контакту 

з вище розташованими породами, або висипання породи у вигляді дрібно 

блочного середовища разом з анкерами. Це явище спостерігається в зоні впливу 

очисних робіт та за нею; 

- руйнування анкерів та елементів анкерного кріплення, що призводить до 

виключення його з роботи по зменшенню зсувів. Це явище спостерігається в зоні 

впливу очисних робіт та за нею. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 

ЗААНКЕРОВАНИХ ПОРІД МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

3.1 Вибір методу дослідження  

 

Вирішення великого кола складних геомеханічних задач пов’язано з 

необхідністю прогнозу деформування і руйнування гірських порід при виконанні 

технологічних процесів розробки корисних копалин, який сьогодні неможливо 

уявити без використання потужного математичного апарата. Аналітичні підходи, 

засновані на запозиченні відомих в класичній фізиці твердого тіла, теоретичній 

механіці і опору матеріалів рішень не дозволяють коректно прогнозувати 

критичний стан породних масивів. Це, в першу чергу, пов’язано з недостатньою 

точністю результатів і завеликим ступенем ідеалізації процесів, що 

розглядаються. Вже більше 20 років основним інструментом аналізу напружено 

деформованого стану (НДС) конструкцій, матеріалів, елементів будівельних 

споруд і гірських масивів є чисельні методи моделювання, реалізовані в 

спеціальних програмних пакетах. Найбільш популярними є програмні продукти, в 

яких аналіз ведеться методами кінцевих елементів (МКЕ), граничних елементів і 

дискретних елементів. 

Використання таких пакетів в геомеханіці дозволяє враховувати складну 

геометрію, геометричну і фізичну нелінійності, проводити калібрування моделей, 

що гарантує врахування неоднорідності властивостей гірських порід.  

Переважна кількість математичних досліджень на міцність проводиться з 

заміною реальних геоматеріалів на стандартні моделі, закладені в програмних 

продуктах. При цьому поведінка матеріалу в чисельній моделі і in-situ різна, що 

обумовлює відхилення розрахунків від факту. Така заміна правомірна лише коли 

точність розрахунків знаходиться в допустимому діапазоні для задач обраного 

типу. Тому чисельне моделювання завжди потребує додаткових досліджень з 

оцінки точності і при необхідності коригування моделей, що, нажаль, виконується 
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не завжди. Одним з найскладніших типів геомеханічних задач є такі, що 

потребують оцінки напружено-деформованого стану масиву в 3-D, саме такі 

задачі найбільш актуальні у сьогоденні [99-102]. Найбільш розповсюдженими 

моделями гірських порід при чисельному аналізі є пружна модель (Еlastic model) і 

модель пластичності Друкера-Прагера (Drucker-Prager (DP) model). 

Лінійно-пружний матеріал (Еlastic model) підпорядковується 

співвідношенням закону Гука і не зберігає деформацій після зняття навантаження. 

Коректне описання геомеханічних процесів не може бути досягнуто за допомогою 

рішення лінійних пружних задач, оскільки ці процеси нелінійні за своєю 

природою. Модель пластичності Друкера-Прагера більш популярна, вона 

дозволяє задовільно описувати поведінку ґрунтів в умовах необмежених 

деформацій [103-105] і поведінку гірських порід при аксіальному навантаженні 

[106-107]. Оцінюванню ж точності вказаної моделі при об’ємному навантаженні 

гірських порід в науковій літературі приділено недостатньо уваги. 

Проте існуючі дослідження поведінки бетонів [108] показали, що модель 

пластичності Друкера-Прагера дозволяє достатньо точно моделювати НДС 

бетонів в умовах просторової обмеженості деформацій, що провокує виникнення 

тривісного напруженого стану в елементах конструкцій. Однак точність моделі 

багато в чому залежить від адекватної оцінки її параметрів [109]. Така модель 

повинна включати тискову залежність, залежність від траєкторії, правило 

неасоціативного потоку, деформаційне зміцнення та обмежені характеристики 

міцності на розтягування. Дослідження [110] продемонстрували, що поведінку 

конкретних конструктивних елементів можна коректно оцінити, використовуючи 

модель пластичності Друкера-Прагера, в якій параметри, пов'язані з кутом 

внутрішнього тертя та коефіцієнтом зчеплення, регулюють критерії 

розукріплення та зміцнення, в той час як параметр, пов'язаний з пластичним 

розширенням, визначає правило потоку. Дослідження результатів випробувань 

плоских бетонних колон в теоретичних рамках моделі Друкера-Прагера 

дозволили встановити, що правило зміцнення/розукріплення регулюється 

пластичними деформаціями і коефіцієнтом жорсткості; кут тертя трохи 
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зменшується зі збільшенням пластичної деформації; і кут пластичної дилатанції є 

функцією як осьової пластичної деформації, так і коефіцієнта жорсткості [109]. 

Враховуючі вищезазначене в якості методу досліджень було прийнято 

метод кінцевих елементів, реалізований на базі програмного комплексу Ansys 

(Ansys Inc.). В якості моделі для симуляції поведінки гірських порід при 

чисельному аналізі прийнято модель пластичності Друкера-Прагера. Задачі 

вирішувались в об’ємній постановці. 

Гірські породи є класичними структурами з вираженою шаруватістю. Для 

сланцевих порід висока шаруватість характерна в межах одного літотипу. 

Характеристика вивалів, наведена в розділі 2 підтверджує, що відшарування 

приконтурного масиву відбувається невеликими плитками, а утворені складки 

мають підкреслено шарувату будову. Це слід враховувати при аналізі гірського 

масиву осадочних порід. 

 
3.2 Аналіз НДС шаруватого масиву навколо гірничої виробки 
 
Перший етап моделювання було проведено для гірничо-геологічних умов 

ш. Добропільська, наведених в розділі 2. Кут падіння пласта в моделі не 

враховувався. Залягання прийнято умовно горизонтальним. Анкерне кріплення не 

використовувалось. 

Шари порід моделювались за допомогою елементів Solid 65 з бібліотеки 

Ansys. Цей матеріал має здатність до розтріскування (крекінгу) при розтягуванні і 

руйнування при стисканні. Задача вирішувалась в нелінійній постановці. Для 

вирішення задачі на пружній стадії рішення для кожного шару задавались модуль 

пружності, коефіцієнт Пуассона, значення яких обирали згідно з кадастром 

фізико-механічних властивостей гірських порід [111]. Пластичні параметри 

задавались кутом зовнішнього тертя, кутом ділатансії і коефіцієнтом зчеплення. 

Кут ділатансії було прийнято граничним, він дорівнював куту внутрішнього 

тертя. Контакт між шарами моделювався контактними парами, по схемі сухого 

тертя з коефіцієнтом міжшарового зчеплення 0,5. Кінцевоелементна модель і 

результат розрахунку напружень наведено на рис. 3.1. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.1 – Модель кінцевих елементів (а) і ізополя розподілу напружень 

по Мізесу (б)  

 

З аналізу картин розподілу напружень можна зробити такі висновки: в 

боках виробки утворюються зони підвищених напружень від стиску (на відстані 

0,55 м від контуру виробки коефіцієнт концентрації напружень 2,5); максимальні 

стискаючі напруження зосереджені в кутах виробки (максимальний коефіцієнт 
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концентрації напружень 3,6); в середині прольоту покрівлі і підошви максимальні 

деформації, і відповідно мінімальні напруження, зона розвантаження в покрівлі 

сягає на висоту 6,4 м (на висоту 1,8 м коефіцієнт розвантаження 1,85); 

максимальне розвантаження на контурі виробки в центрі прольоту (коефіцієнт 

розвантаження 9,2). 

Точне моделювання анкерного кріплення в такій постановці задачі вкрай 

складно, оскільки геометричні розмірі анкера і моделі відрізняються на три 

порядки. Одночасно збільшення розмірів кінцевих елементів і спрощення моделі 

призводить до неточностей і помилок чисельного розрахунку, що не дозволяє 

відстежити роботу анкерів. Для подальшого математичного аналізу прийнято 

частину масиву, що обмежується покрівлею виробки з шириною рівною 

подвоєній ширині штреку, довжиною, що дорівнює ширині і висотою в діапазоні 

1-3 м. Саме в цій зоні відбувається максимальне деформування і руйнування в 

покрівлі виробки (рис. 3.1 б). Товщина і кількість шарів в межах заанкерованої 

зони змінювались. Принципову схему моделі наведено на рис. 3.2.  

 

     

Рисунок 3.2 – Схема моделі порід покрівлі виробки 

 

Для моделювання анкерів на другому етапі досліджень використовувався 

елемент Beam 4, матеріал сталь. Анкери були змодельовані з жорстким контактом 

з породами, елементи анкера і породи мали загальні точки при формуванні сітки 

кінцевих елементів. Задача мала дві стадії рішення – лінійно пружну і нелінійну з 

врахуванням крекінгу. Для моделювання виникнення і розвитку тріщин були 
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задані межі міцності на стиск, розтягування і зсув. Коефіцієнт передачі зсуву для 

відкритої тріщини було прийнято 0,1, а для закритої – 0,7. Міцність порід на 

одноосьовий стиск приймалась згідно до геологічних умов, а міцність на 

одноосьове розтягування на порядок менше за неї. Навантаження моделей вели 

покроково. 

Тестова модель розрахунку була виконана для випадку анкерного кріплення 

покрівлі з трьох шарів алевроліту по 0,7 м з межею міцності на стиск 30 МПа. 

Кріплення виконано 4 рядами анкерів по 5 анкерів в кожному. Анкери 

встановлені перпендикулярно до нашарування. Картини розподілу зміщень в 

моделі наведені на рис. 3.3 а. Для аналізу ефективності анкерного кріплення було 

проведено порівняння моделей з анкерами і без них. Результати рішення в 

пружній постановці представлені кривими 1 і 2 на рис. 3.3 б, непружне рішення 

характеризують криві 3 і 4 рис. 3.3 б. 
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Рисунок 3.3 – Картини розподілу зміщень в моделі (а) і графіки залежності 

максимальних зміщень від навантаження системи  

1 – без анкерів пружна постановка, 2 –з анкерами пружна постановка; 3 – 

без анкерів з крекінгом; 4 – з анкерами з крекінгом 

 
На графіках (рис. 3.3 б) представлені максимальні зміщення на нижньому 

контурі моделі при навантаженні. Після аналізу результатів чисельного 

розрахунку зроблено висновки: на пружній стадії деформування зміщення моделі 

з анкерами в 1,8 разів менші при однаковому навантаженні; до моменту першого 
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руйнування модель з анкерами витримує на 20% вище навантаження, а до повної 

втрати стійкості системою на 19% вище; загальні зміщення системи з 

врахуванням запружної стадії на 30% більші для моделі з анкерами. Отримані 

результати узгоджуються з результатами вимірів конвергенції в конвеєрному 

штреці північної корінної лави пл. нk8  горизонту 450 м ш. «Добропільська» (рис. 

2.8, 2.9). 

НДС заанкерованої покрівлі для випадку, коли нижній шар представлений 

однорідними породами потужністю 1,5 м представлено на рис. 3.4. Отримані 

результати узгоджується з класичними уявленнями про розвиток деформацій і 

руйнування в покрівлі виробки з прямим профілем. 

 

 

Рисунок 3.4 – Картини розподілу зміщень в моделі, еквівалентних 

напружень по Мізесу і локалізація тріщин при навантаженні 20 МПа 

 

В центрі прольоту виробки знаходиться зона знижених деформацій у 

вигляді склепіння, в якій зосереджені максимальні зміщення моделі. В цій же зоні 
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орієнтовані тріщини розтягування, що виникли в першу чергу в центрі польоту і 

розвиваються до межі нейтральної осі плити. Проте в випадку анкерування 

шаруватого масиву картина відрізняється (рис. 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Картини розподілу зміщень в моделі, еквівалентних 

напружень по Мізесу і локалізація тріщин при навантаженні 60 МПа 
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Загальний розподіл зміщень і напружень (рис. 3.5) більшою частиною 

збігається з моделлю з однорідним масивом. Проте звертає увагу характер 

розподілу тріщин в покрівлі, що відрізняється від випадку монолітних порід. У 

відмінності від рис. 3.4, на якому тріщини зосереджені в центральній частині 

прольоту, в випадку анкерного кріплення шаруватих порід, тріщини більш 

розосереджені. При цьому максимальна їх щільність не в центрі прольоту, а біля 

анкерів. Відстежити етапи розвитку тріщин в моделі покрівлі з п’яти шарів 

потужністю 0,22 м, 0,33 м, 0,44 м, 0,55 м, 0,66 м , що збільшується від контуру 

вглиб масиву, закріпленої 5 анкерами можна на рис. 3.6. Крок навантаження 10 

МПа. 

Наведені картини є характерними для шаруватого масиву з анкерами. 

Локальне руйнування моделі починається з ділянок порід поблизу перетинання 

анкерами міжшарових контактів, тут вперше з’являється крекінг (червоні риски 

на рис. 3.6). Різна на 1,5-2 порядки жорсткість анкерів і порід призводить до 

виникнення локальних перевантажень в анкерах і руйнування порід. 

Розвиваються руйнування вглиб масиву і зосереджені вони поблизу міжшарових 

контактів вздовж анкерних болтів, і тільки при навантаженні 30 МПа руйнування 

починається в центрі прольоту. Тріщини розвиваються з нижньої частини шарів 

вверх. На останньому етапі навантаження видно зони міжшарового відшарування 

і руйнування порід по рядам анкерів (білі крапки на рис. 3.6).  

Виникнення зон руйнування порід поблизу міжшарових контактів пов’язано 

з роботою анкерів, і характерно для будь-якої товщини плити, що відшаровується. 

Таким чином анкерне кріплення в шаруватому масиві призводить до виникнення 

локальних зон підвищених напружень поблизу перетинання анкерами 

міжшарових породних контактів. Аналогічні ефекти мають місце поблизу 

анкерних болтів біля тріщин або будь-яких інших дефектів, що перетинають 

анкер. 

Випадки вивалів приконтурних порід в виробці з анкерами наведені в 

розділі 2.  
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Рисунок 3.6 – Картини розвитку тріщин в шаруватому масиві при 

навантаженні 1-50 МПа з кроком 10 МПа 
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При недостатній несучій здатності анкерів в зоні відшарування буде 

спостерігатися їх руйнування. Приклади таких випадків наведені на рис. 3.7. 

 

    
а)      б) 

Рисунок 3.7 – Руйнування анкерів при великих деформаціях (а) [73], б [112] 
 

Наведені результати чисельного аналізу отримані для випадку жорсткого 

зв’язку породи з анкерним болтом. Проте в реальних умовах між анкером і 

породою знаходиться суміш, що закріплює болт. Характеристики суміші, певно, 

будуть впливати на НДС системи, що розглядається.  

 

3.3 Аналіз НДС системи «анкер-закріплювач-масив» 
 

Аналіз свідчить, що сучасні дослідження стійкості гірничих виробок з 

анкерним кріпленням, що виконуються математичними, в основному чисельними, 

методами, в більшості випадків припускають наявність жорсткого зв'язку тіла 

анкера з породним масивом [113-117]. Стендові дослідження анкерного 

кріплення, як правило, спрямовані на визначення фізичних характеристик (межі 

міцності, межі текучості і т.п.) анкерних штанг по всій їх довжині і елементів 

кріплення [118-122]. Таким чином роль закріплювача часто обмежується 

забезпеченням надійного контакту тіла анкера зі шпуром. Таким чином наукові 

роботи, присвячені дослідженню стійкості гірничих виробок, закріплених 
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анкерними системами, в більшості своїй не враховують вплив характеристик 

сумішей, що їх скріплюють, на роботу системи «анкер-масив» і навантаження 

анкерного болта. 

Тому метою третього етапу досліджень було визначення впливу фізичних 

властивостей закріплювача на роботу системи «анкерне кріплення-масив» і 

навантаження її елементів. Принципову схему моделі наведено на рис. 3.8. 

Оскільки розглядається механічна система основними властивостями 

закріплювачів, які можуть викликати в ній зміни, є: адгезія з анкером, породою, 

модуль деформації, коефіцієнт Пуассона. 

 

1 – масив; 2 – породи, що відшаровуються; 3 – тріщина відшарування; 4 – 

суміш, що закріплює анкер; 5 – анкерний болт 

Рисунок 3.8 – Схема моделі системи «анкер-закріплювач-масив» 

 
Моделювалась ділянка породного масиву, представленого алевролітом, в 

якому був пробурений шпур діаметром 40 мм і глибиною 2,0 м. У шпурі був 

встановлений сталевий анкер діаметром 30 мм. Простір між стінками шпуру і 

тілом анкера заповнювався закріплювачем. Передбачалося, що модельований 

блок розділений орієнтованою нормально до анкеру розривної тріщиною навпіл, 

що викликає переміщення однієї з його частин в напрямку виробки. Напруження, 

що викликають переміщення блоку в моделі, задавалися тиском по площі 

поперечного перерізу породи, вони поетапно зростали до граничних. В силу 

вісесиметричності задачі моделювалася половина поперечного перерізу системи 
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(рис. 3.9). Задача вирішувалася в пружній нелінійній постановці. Система мала дві 

контактні поверхні. Перша між тілом анкера і закріплювачем, друга – між 

закріплювачем і породним масивом. 

 

Рисунок 3.9 – Загальний вид кінцево-елементної моделі 

1 – нерухома частина масиву; 2 – розривна тріщина; 3 – частина масиву, що 

відшарувалася; 4 – склад, що закріплює анкер; 5 – анкерний болт 

 
Моделювання виконувалося поетапно. Спочатку варійованим параметром 

була адгезія складу, що закріплює анкерний болт. Модуль пружності суміші було 

прийнято 9ГПа, коефіцієнт Пуассона 0,2 [123]. 

Оскільки суміш є однорідною, то різниця між адгезію з металом і породою є 

константою. У кінцево-елементній моделі адгезія задавалася через коефіцієнт 

зчеплення. Відповідно нижнім порогом адгезії був коефіцієнт сухого тертя. Для 

контактної пари «метал – закріплювач» він склав 0,45, а для пари «закріплювач - 

порода» – 0,6. Різниця величин адгезії між контактними парами склала 0,15 

одиниць. Анкерні болти виконують зазвичай з арматурної сталі, тобто їх поверхня 

рифлена, що істотно підвищує реальне зчеплення між тілом анкера і 

закріплювачем. Тому більш цікавою і показовою для дослідження є величина 

зчеплення в контактній парі «закріплювач-порода». При моделюванні цей параметр 

коливався в діапазоні 0,6-10 од. Картини розподілу еквівалентних напружень по 

Мізесу і зміщень в моделі при тиску на частину масиву, що відшарувався, 1 МПа і 

величинах зчеплень з породою 0,6 і 10 од. наведені на рис. 3.10. 
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а)      б) 

 

в)      г) 

Рисунок 3.10 – Розподіл еквівалентних напружень по Мізесу (а, б) і сумарні 

зміщення в моделі (в, г) при зчепленні 0,6 (а, в) і 10 (б, г) одиниць 

 

З представлених результатів видно, що навантаження анкера має локальний 

характер з максимумом напружень, в області розривної тріщини. При зчепленні 

рівному 10 од. зміщення блоку в 2,45 рази менше, ніж при зчепленні 0,6. 

Закріплювач, навантажується по всій довжині шпуру з максимумом напружень на 

межі з тріщиною. При цьому деформується тільки частина закріплювача, на межі 

блоків. У самих породних блоках додаткові напруження не виникають. Це 

збігається з результатами другого етапу моделювання. 

Для оцінки впливу досліджуваного параметра на стан елементів даної 

системи проаналізуємо деформації і напруження, що виникають в небезпечному 

перетині, звівши їх до епюр побудованих на характерних лініях. Лінія 1-1 
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збігається з центральною поздовжньою віссю анкера і характеризує стан анкерної 

штанги (рис. 3.11). Лінія 2-2 паралельна попередній, але проведена на кордоні 

контакту скріплюючої суміші з породою, характеризуючи, таким чином, її стан. 

Лінія 3-3 апроксимує першу, але проведена через центри породних блоків. Лінії і 

пункти фіксації деформацій і напружень наведені на рис. 3.11 і в табл. 3.1. 

 
Рисунок 3.11 – Схема моделі з нанесеними характерними лініями фіксації 

зміщень і напружень 

 
Таблица 3.1 – Координати пунктів фіксації зміщень і напружень по 

характерним лініям моделі 

Координати (x;y;z) в характерних лініях 
Пункт 

Лінія 1-1 Лінія 2-2 Лінія 3-3 
1 (0;0;0) (0;0,02;0) (0;0,055;0) 
2 (0;0;0,15) (0;0,02;0,15) (0;0,055;0,15) 
3 (0;0;0,3) (0;0,02;0,3) (0;0,055;0,3) 
4 (0;0;0,4) (0;0,02;0,4) (0;0,055;0,4) 
5 (0;0;0,5) (0;0,02;0,5) (0;0,055;0,5) 
6 (0;0;0,6) (0;0,02;0,6) (0; 0,055;0,6) 
7 (0;0;0,7) (0;0,02;0,7) (0;0,055;0,7) 
8 (0;0;0,8) (0;0,02;0,8) (0;0,055;0,8) 
9 (0;0;0,9) (0;0,02;0,9) (0;0,055;0,9) 
10 (0;0;0,95) (0;0,02;0,95) (0;0,055;0,95) 
11 (0;0;1,0) (0;0,02;1,0) (0;0,055;1,0) 
12 (0;0;1,05) (0;0,02;1,05) (0;0,055;1,05) 
13 (0;0;1,1) (0;0,02;1,1) (0;0,055;1,1) 
14 (0;0;1,2) (0;0,2;1,2) (0;0,055;1,2) 
15 (0;0;1,3) (0;0,02;1,3) (0;0,055;1,3) 
16 (0;0;1,4) (0;0,02;1,4) (0;0,055;1,4) 
17 (0;0;1,55) (0;0,02;1,55) (0;0,055;1,55) 
18 (0;0;1,7) (0;0,02;1,7) (0;0,055;1,7) 
19 (0;0;1,85) (0;0,02;1,85) (0;0,055;1,85) 
20 (0;0;2,0) (0;0,02;2,0) (0;0,055;2,0) 
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Графіки, що характеризують зміщення породних блоків по лінії 3-3 при 

тиску на частину масиву, що відшарувалася, 1 МПа (рис. 3.12), дозволяють 

зробити висновок, що підвищення зчеплення призводить до зменшення 

переміщень блоку, що відшарувався. Залежність максимальних деформацій 

блоку, що відшарувався, від коефіцієнта зчеплення закріплювача, з породою 

задовільно описується ступеневою функцією, що видно з рис. 3.13. 
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Рисунок 3.12 – Поздовжні зміщення породних блоків U, при тиску на 

частину масиву, що відшарувалася, 1 МПа при зчепленні з породою kадг : 

1 – 0,6 од.; 2 – 1 од.; 3 – 2 од.; 4 – 5 од.; 5 – 10 од. 
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Рисунок 3.13 – Графіки залежності переміщення відшарованого блоку від 

коефіцієнта зчеплення закріплювача kадг з породою при тиску на відшаровану 

частину масиву: 

1 – 1 МПа; 2 – 2 МПа; 3 – 3 МПа 
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Кількісну оцінку впливу зчеплення на напружено-деформований стан 

анкерного болта в моделі можна відстежити за графіками (рис. 3.14, 3.15). 
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Рисунок 3.14 – Абсолютні (а) і відносні (б) деформації анкерної штанги по 

довжині (лінія 1-1), при тиску на відшаровану частину масиву 1 МПа при kадг: 

1 – 0,6 од.; 2 – 1 од.; 3 – 2 од.; 4 – 5 од.; 5 – 10 од. 
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Рисунок 3.15 – Максимальні головні напруження S1 (а) і еквівалентні 

напруження (по Мізесу) Seqv (б), що виникають в анкерному болті по його довжині 

(лінія 1-1), при тиску на відшаровану частину масиву 1 МПа при kадг: 

1 – 0,6 од.; 2 – 1 од.; 3 – 2 од.; 4 – 5 од.; 5 – 10 од. 
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Найбільш крута частина графіків деформацій (рис. 3.14 а) відповідає 

середній частині анкера біля тріщини відшаровування, і знаходиться в діапазоні 

0,95-1,05 м. При цьому характерно, що з підвищенням зчеплення загальні 

деформації анкера зменшуються, а деформації в зазначеній зоні ні. При 

підвищенні зчеплення загальні відносні деформації анкера знижуються, а 

деформації на ділянці 0,95-1,05 зростають (рис. 3.14 б). Тобто підвищення 

жорсткості контакту анкера призводить до підвищення його локальних відносних 

деформацій, що більш небезпечно для анкерного болта. Тому що в першому 

випадку плавно розтягується весь болт, а в другому більш різко тільки його 

середня частина, де і виникають підвищені напруження. Це можна також 

відстежити за графіками напружень (рис. 3.15). У середній частині анкера 

спостерігаються два стрибка напружень. Перший на ділянках 0,8-0,95 м, 1,05-1,2 

м, де підвищення зчеплення призводить до підвищення приросту напружень. Так 

для зчеплення 0,6 одиниць головні напруження на цій ділянці зростають в 1,76 

рази, а для зчеплення 10 – в 7,26 рази. Другий стрибок напружень можна 

спостерігати в середній частині анкерної штанги на ділянці 0,95-1,05 м. На цій 

ділянці підвищення зчеплення також призводить до збільшення різниці між 

максимальними та мінімальними напруженнями. Для зчеплення 0,6 одиниць 

головні напруження на цій ділянці знижуються в 1,06 рази, а для зчеплення 10 – в 

1,34 рази. Таким чином очевидний висновок, що для напружено-деформованого 

стану анкерної штанги високе зчеплення більш небезпечно, оскільки призводить 

до появи більш високих локальних напружень і деформацій. Відносні деформації 

анкерної штанги нерівномірні по довжині і несиметричні відносно області 

тріщини відшарування, що більш чітко видно при підвищенні навантаження на 

породний блок, що зміщується [123]. 

Зміна максимального приросту відносних деформацій анкерного болта при 

підвищенні тиску на відшаровану частину породного масиву відстежується за 

графіками представленими на рис. 3.16. Цей приріст характеризує стан штанги на 

ділянці 0,95-1,05 м. З графіків видно, що при зчепленні більше 5 одиниць відносні 
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деформації є константою. До цього моменту спостерігається їх зростання по 

залежності від коефіцієнта зчеплення близької до логарифмічної. 
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Рисунок 3.16 – Приріст максимальних відносних деформацій анкерної 

штанги в залежності від величини зчеплення при тиску на відшаровану частину: 

1 – 1 МПа; 2 – 2 МПа; 3 – 3МПа 

 
З аналізу результатів моделювання випливає, що зміщення на межі тріщини 

відшарування в закріплювачі більші ніж в анкерному болті, але менші ніж у 

породних блоків. При цьому вздовж шпуру виражений стрибкоподібний характер 

деформацій (рис. 3.17 а).  
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   а)          б) 

Рисунок 3.17 – Абсолютні (а) і відносні (б) деформації суміші, що закріплює 

анкер (лінія 2-2), при тиску на відшаровану частину масиву 1 МПа при kадг:  

1 – 0,6 од.; 2 – 1 од.; 3 – 2 од.; 4 – 5 од.; 5 – 10 од. 
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Відносні деформації закріплювача досить рівномірно, хоч і стрибкоподібно, 

розподілені в обох частинах масиву. При цьому в середній частині моделі вони в 2 

рази менше ніж в анкерної штанги (рис. 3.17 б). 

Еквівалентні напруження розподілені стрибкоподібно по довжині зі 

збільшенням амплітуди в напрямку блоку, що відшаровується. (рис. 3.18 а). 

Підвищення напружень в найнебезпечній для анкерного болта ділянці 0,95-1,05 м 

становить 20-26% від напружень на суміжних ділянках. 

Якщо для болта більш небезпечними є деформації розтягування, то для 

закріплювача – стиску. Про це свідчать графіки головних напружень (рис. 3.18 б), 

по лінії 2-2. Так, мінімальні головні напруження складають 74,6 МПа (стиск), а 

максимальні, теж стискаючі, дорівнюють 6,6 МПа. Очевидно, що небезпечними 

для закріплювача є мінімальні головні напруження, які збільшуються з 

підвищенням коефіцієнта зчеплення. 
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Рисунок 3.18 – Еквівалентні напруження (по Мізесу) (а) і головні 

напруження (б), що виникають в закріплювачі (лінія 2-2), при тиску на 

відшаровану частину масиву 1 МПа при kадг: 

Seqv, S3 – 1 – 0,6 од.; 2 – 1 од.; 3 – 2 од.; 4 – 5 од.; 5 – 10 од. 

S1 – 6 – 0,6 од.; 7 – 1 од.; 8 – 2 од.; 9 – 5 од.; 10 – 10 од. 

 
Модуль пружності  закріплювача (E) ще радикальніше впливає на розподіл 

напружень в анкерному болті ніж коефіцієнт зчеплення. Вплив модуля пружності 
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було відстежено при розрахунках максимальних головних напружень в болті в 

залежності від коефіцієнта зчеплення при середньому значенні коефіцієнта 

Пуассона 0,2. Зміна E закріплювача від 2 до 20 ГПа призводить до концентрації 

напружень в області тріщини відшарування (рис. 3.19) не залежно від зчеплення.  
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       а)             б) 
Рисунок 3.19 – Максимальні головні напруження, що виникають в 

анкерному болті по його довжині (лінія 1-1), при тиску на відшаровану частину 

масиву 1 МПа при зчепленні з породою 2 од. (а) і 0,6 од. (б) при E: 

1 – 2 ГПа; 2 – 20 ГПа 

 

При цьому абсолютне значення напружень, що виникають в анкерному 

болті, при зчеплені 2 одиниці на 17 % більше для Е=2 ГПа, а для зчеплення 0,6 од 

на 7,8 % більше. Але в першому випадку напруження більш рівномірно 

розподілені по всьому болту, тому не такі небезпечні. 

Коефіцієнт Пуассону закріплювача (μ) практично не впливає на розподіл 

напружень в анкерному болті (рис. 3.20). Зміна головних максимальних 

напружень в області їх екстремумів по довжині болта наведена на рис. 3.21 а. 

Зміна μ з 0,2 до 0,4 впливає на головні максимальні напруження в зоні 

екстремумів менше ніж на 2%. Проте такий вплив суттєвий на приконтурній 

частині анкера, перед опорною планкою (рис. 3.21 б).  
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Рисунок 3.20 – Максимальні головні напруження, що виникають в 

анкерному болті по його довжині (лінія 1-1), при тиску на відшаровану частину 

масиву 1 МПа при kадг 2 од. (а) і 0,6 од. (б) при μ закріплювача: 

1 – μ=0,2; 2 – μ=0,4 
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Рисунок 3.21 – Максимальні головні напруження, що виникають в 

анкерному болті на довжині 0,93 м і 1,0 м (а), 1,993 м (б), при тиску на 

відшаровану частину масиву 1 МПа при Е закріплювача 20 ГПа, при kадг: 

а) 1 – 2 од.; 2 – 0,6 од.; 3 – 2 од.; 4 – 0,6 од.; б) 1 – 2 од.; 2 – 0,6 од. 
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Зміна коефіцієнта Пуассона з 0,2 до 0,4 призводить до зростання головних 

максимальних напружень на довжині 1,993 м майже в 2 рази. Але напруження, що 

виникають в цій зоні, майже на порядок менші за напруження в зоні екстремумів. 

Тому вони не можуть бути критичними для анкерного болта. 

Вплив модуля пружності закріплювача на його НДС (рис. 3.22) набагато 

суттєвіший ніж на НДС болта (рис. 3.19). Графіки розподілу головних 

максимальних напружень по довжині закріплювача при μ=0,2 наведені на рис. 

3.22. З графіків витікає, що зменшення Е з 20 до 2 ГПа призводить до зміни знака 

головних напружень і зміни локалізації області критичних напружень вздовж 

болта в напрямку опорної планки. Цей ефект більш очевидний при низькому 

зчепленні з породою. При високому модулі пружності більш небезпечними є 

стискаючі напруження. Так S1 досягає значень -17 МПа для kадг =2 од. і -15,7 МПа 

для kадг =0,6 од. Зменшення ж модуля пружності призводить до знаходження 

напружень S1 в закріплювачі в межах +2 – 3 МПа для kадг 2 од. і +2,5 – 4,5 МПа 

для kадг 0,6 од. Таким чином стан закріплювача менш критичний при низькому 

модулі пружності. 
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Рисунок 3.22 – Максимальні головні напруження, що виникають в 

закріплювачі (лінія 2-2), при тиску на відшаровану частину масиву 1 МПа при kадг 

=2 од. (а) і 0,6 од. (б) при Е закріплювача: 

1 – 20 ГПа; 2 – 2 ГПа 
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Вплив коефіцієнта Пуассона закріплювача на його НДС також суттєвий. 

Графіки розподілу головних максимальних напружень по довжині закріплювача 

при Е закріплювача 20 ГПа і kадг =2 од. (а) і Е = 2 ГПа і kадг =0,6 од для μ=0,2 -0,4 

наведені на рис. 3.23.  

Збільшення μ призводить не тільки до зростання амплітуди коливання 

напружень в закріплювачі по довжині болта, а й до зростання модуля головних 

напружень. З графіків (рис. 3.23 а) витікає, що збільшення μ з 0,2 до 0,4 для 

Е=20 ГПа і kадг =2 од. призводить до зміни головних напружень з -17 до -37,9 

МПа. Тобто стискаючі напруження збільшуються більше ніж вдвічі. При цьому 

величина напружень наближається до критичної. В випадку Е = 2 ГПа і kадг =0,6 

од. (рис. 3.23 б) різниця між головними напруженнями при μ 0,2 і 0,4 також в два 

рази, але величина напружень значно менша, і тому вони менш критичні. Таким 

чином менший коефіцієнт Пуассона закріплювача сприяє менш критичним 

напруженням в ньому. 
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Рисунок 3.23 – Максимальні головні напруження, що виникають в 

закріплювачі (лінія 2-2), при тиску на відшаровану частину масиву 1 МПа при Е 

закріплювача 20 ГПа і kадг =2 од. (а) і Е = 2 ГПа і kадг =0,6 од. (б) при коефіцієнті 

Пуассона: 

1 – μ=0,2; 2 – μ=0,4 
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3.4 Висновок по  розділу 

 

1. При чисельному математичному аналізі НДС масиву, закріпленого 

хімічними анкерами, слід враховувати вплив характеристик закріплювача на 

роботу системи «анкер-масив» і навантаження анкерного болта. Жорсткий 

контакт анкера з породою призводить до формування підвищених напружень 

поблизу перетинання анкерами міжшарових породних контактів, або зон 

відшарування, виникнення локальних навантажень і відповідно передчасного 

руйнування. Що не відповідає реальній картині, яка спостерігається при фіксації 

анкерів по всій довжині скріплюючими сумішами. 

2. Підвищення коефіцієнта зчеплення анкера з породою призводить до 

зниження переміщень блоку, що відшаровується, по ступеневій залежності. 

Загальні деформації анкера також знижуються, а відносні деформації поблизу 

тріщини зростають по залежності близькій до логарифмічної від коефіцієнта 

зчеплення. При kадг більше 5 одиниць відносні деформації є константою. Таким 

чином підвищення жорсткості контакту анкера призводить до підвищення його 

локальних відносних деформацій, що більш небезпечно для анкерного болта. 

3. Відносні деформації закріплювача в середній частині системи, поблизу 

тріщини, в 2 рази менше ніж анкерної штанги, при цьому вони досить рівномірно, 

хоч і стрибкоподібно, розподілені. 

4. Напруження в закріплювачі розподілені стрибкоподібно по довжині зі 

збільшенням амплітуди в напрямку блоку, що відшаровується. Підвищення 

напружень в найнебезпечній для анкерного болта ділянці 0,95-1,05 м становить 

20-26% від напружень на суміжних ділянках. Небезпечними є мінімальні головні 

напруження (стиск). Напруження в закріплювачі стрімко збільшуються з 

підвищенням коефіцієнта зчеплення, модуля деформацій, коефіцієнта поперечних 

деформацій. 

5. Для напружено-деформованого стану анкерної штанги високе зчеплення 

анкера з породою і високий модуль закріплювача більш небезпечні, оскільки 

призводять до появи більш високих локальних розтягуючих напружень і 
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деформацій. Коефіцієнт поперечних деформацій закріплювача практично не 

впливає на розподіл напружень в анкерному болті. 

6. З точки зору мінімізації напружень в системі «анкер-закріплювач-масив» 

при некритичних зміщеннях блоку, що відшаровується параметри закріплення 

мають знаходитись в наступному діапазоні: kадг =2-3 од., μ =0,2-0,25; Е= 2-10 ГПа. 

Аналізуючи виникаючі напруження можна оптимізувати анкерну систему, 

визначити необхідний матеріал і діаметр анкерної штанги. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА НОВОГО СПОСОБА НЕАДГЕЗІЙНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ 

АНКЕРІВ І ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

4.1 Формування завдань дослідження  

 

З аналізу сучасних досліджень напрямків розвитку анкерного кріплення, 

наведеного в розділі 1, очевидно, що найпотужніший пошуковий вектор 

спрямовано на анкерні системи, що забезпечують стійкість виробок при великих 

деформаціях і динамічних впливах. В першу чергу це фрикційні і 

енергоабсорбуючі анкери. По суті енергоабсорбуючі системи анкерного 

кріплення розроблюються на основі комбінації фрикційного, адгезійного і 

механічного закріплення. Без фрикційного ефекту забезпечити великі деформації 

анкера неможливо. Управління фрикційною силою закріплення за рахунок 

додаткових механічних систем призводить до підвищення складності конструкції 

анкерного кріплення, багатооперційності встановлення, підвищення вартості 

робіт з кріплення.  

Ще однією проблемою стійкості виробок з анкерним кріпленням, яка 

освітлена в розділі 2, є руйнування порід приконтурної зони між анкерами. 

Розвиток вертикальних деформацій в цій області призводить до вивалів на 

глибину до 0,6-0,8 м, що є потенційною небезпекою травмування гірників. Це 

обумовлено тим, що існуючі анкерні системи практично не впливають на 

напружено-деформований стан вказаної області приконтурних порід. Тому 

наведена проблема вирішується виключно за рахунок затяжки, яка, по суті, 

виконує пасивну роль утримання вже відшарованих породних блоків. Збереження 

ж стійкості приконтурних порід гірничої виробки, що підтримується в породах з 

будь-якою орієнтацією систем тріщин можливо або за рахунок хімічного 

зміцнення, або за рахунок створення в бічних породах додаткового поля 

механічних напружень, що стримує тріщиноутворення. Таким чином, створення 

анкерної системи, яка б мала високу несучу здатність при великих предруйнівних 



 105

деформаціях і сприяла збереженню стійкості порід приконтурної області між 

анкерами є актуальною науково-практичною задачею, вирішення якої сприяє 

підвищенню безпеки робіт і зниженню травматизму від вивалів.  

 

4.2 Формулювання ідеї нової анкерної системи  

 

Ідея анкерної системи, що має задовольняти окресленим вище вимогам, 

полягає в тому, що закріплення анкерів в шпурі має відбуватись не за рахунок 

адгезії, а за рахунок стиснення по всій довжині шпуру сумішами, що 

розширюються в процесі твердіння. В першу чергу перспективними є невибухові 

руйнуючі суміші (НРС) на основі оксиду кальцію, які в процесі гідратаційного 

твердіння здатні збільшуватись в 3 рази в вільному стані, а в умовах обмежених 

деформацій, які виникають в шпурі з анкером, розвивати тиск розширення до 30-

50 МПа [124]. Властивості таких сумішей достатньо добре вивчені, дослідження 

ж їх характеристик в полі задачі, що розглядається, наведено нижче.  

Використання для закріплення анкерів вказаних сумішей призводить до 

затиснення сумішшю, що розширюється, анкерного болта між стінками шпуру, 

незалежно від якості його стінок, наявності пилу и вологи. Розширення суміші 

призводить до зміни поля напружень навколо шпуру з анкером, зокрема в 

радіальних напрямках. Це підвищує відповідні компоненти поля напружень і 

стримує розвиток і утворення в масиві тріщин і лінійних дефектів будь-якої 

орієнтації, а також закриття існуючих тріщин орієнтованих нормально до векторів 

радіальних напружень, що сприяє підвищенню стійкості гірничої виробки. 

Орієнтовні розрахунки вказують, що фактичний тиск розширення сумішей, 

що використовуються як твердіючий розчин, в умовах шпуру пробуреного в 

реальних породах буде менше на 10-50% від тиску отриманого в умовах 

обмежених деформацій. 

Механізм роботи анкерної системи з фіксацією анкерів сумішами, що 

саморозширюються, пояснюється на рис. 4.1, де наведено принципову схему 

системи «анкер-суміш, що розширюється-порода». 
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Рисунок 4.1 – Схема роботи системи «анкер-суміш, що розширюється-

порода»  

 

Відшарування породного блока і його рух в напрямку порожнини виробки 

призводить до навантаження анкера через скріплюючу суміш. На першому етапі 

анкер закріплюється за рахунок адгезійного ефекту, який, безсумнівно, є 

достатньо значним, оскільки суміш в шпурі твердіє. Після досягання початкового 

максимального навантаження анкер починає рухатись в шпурі з умовно 

постійним опором, який забезпечується силами тертя між затвердівшою 

сумішшю, що розширюється, і болтом. По суті на цьому етапі робота анкерної 

системи фізично схожа на роботу фрикційних анкерів. Проте основними 

перевагами над відомими фрикційними анкерами є те, що тиски розширення, в 

залежності від рецептури суміші досягають 30-50 МПа, що суттєво підвищує 

якість закріплення за рахунок штучного підвищення сили тертя. При цьому 

геометрія і матеріал болта можуть бути різними: це може бути гладкий болт 

постійного або змінного діаметра, труба, болт з арматурної сталі, канат, болт зі 

скловолокна, конусний болт тощо. Заливка суміші у шпур може відбуватись будь-

яким відомим способом: інкапсуляцією, нагнітанням та ін.  
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При цьому незалежно від місця утворення тріщин розшарування і їх 

кількості механізм роботи болта поблизу кожної тріщини по всій довжині буде 

однаковим. Несуча здатність анкерної системи буде залежати від тиску 

розширення закріплювача і його кількості, коефіцієнту тертя між болтом і 

закріплювачем, коефіцієнту тертя між породою і закріплювачем, геометрії 

продольного перетину анкерного болта і його міцності на розрив. 

 

4.3 Аналітичні дослідження роботи системи «анкер-суміш, що 

розширюється-порода»  

 

Дослідження проводились з використанням положень класичної теорії 

пружності. Схема розподілу сил в системі анкерного кріплення з фіксацією болта 

сумішами, що розширюються, для гладкого сталевого болта постійного перетину 

наведена на рис. 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Схема розподілу сил в системі «анкер-суміш, що 

розширюється-порода»  

 

Для такого випадку, несуча здатність може бути розрахована за залежністю: 

);;;;min( ...1 арпсдвнрссдвтртр FFFFFF  , кН,    (4.1) 

де трF  – сила тертя між анкером і закріплювачем, кН; 

де 1трF  – сила тертя між закріплювачем і породою, кН; 

нрссдвF .  – сила зсуву закріплювача в небезпечному перетині, кН; 
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псдвF .  – сила зсуву порід в небезпечному перетині, кН; 

арF .  – розривне зусилля анкерного болта, кН.  

транрстр fldPF   , кН ,    (4.2) 

де нрсP  – тиск від розширення суміші закріплювача, кПа; 

аd  – діаметр болта, м; 

l  – довжина анкера в масиві, м; 

трf  – коефіцієнт тертя між болтом і сумішшю, що розширюється. 

111 тршнрстр fldPF   , кН,    (4.3) 

де шd  – діаметр шпуру, м; 

l  – довжина шпуру з сумішшю, що розширюється, в масиві, м; 

1трf  – коефіцієнт тертя між сумішшю, що розширюється, і породою. 

нрснрссдвнрссдв SF  ..  , кН,      (4.4) 

де нрссдв.  – межа міцності на зсув суміші, що розширюється, кПа; 

нрсS  – площа небезпечного перетину суміші закріплювача, м2. 

ппсдвпсдв SF  ..  , кН,    (4.5) 

де псдв.  – межа міцності на зсув породи, кПа; 

пS  – площа небезпечного перетину породи, м2. 

Тиск, що розвиває закріплююча суміш при розширенні в процесі 

гідратаційного твердіння залежить в основному від рецептури суміші, 

температури порід і їх деформаційних властивостей [125]. При цьому межа 

міцності на зсув закріплювача також є функцією наведених параметрів. 

Дослідження властивостей сумішей, що само розширюються, дозволили 

встановити відповідні залежності тиску розширення і їх міцносних характеристик 

від вказаних параметрів [125]. 

Приклади, що ілюструють аналіз залежностей (4.1-4.5) для діаметра анкера 

аd =20 мм, діаметра шпуру шd =32 мм, довжини шпуру з сумішшю, що 

розширюється, в масиві l =0,2 м наведено на рис. 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Графіки залежності сили тертя між анкером і закріплювачем 

(криві 1, 2), закріплювачем і породою (криві 3, 4) від тиску розширення 

закріплювача (криві 1, 3) при коефіцієнті тертя трf =0,3 і коефіцієнту тертя (криві 

2, 4) при тиску розширення нрсP =30 000 кПа (а); залежності сили зсуву 

закріплювача і порід від межі міцності на зсув закріплювача (крива 1) і породи 

(крива 2) (б) 
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Багатоваріантність співвідношення факторів не дає можливості однозначно 

оцінити наведені залежності для всього діапазону умов. Але якщо обмежитись 

породами середньої міцності і міцними (з міцністю не менше ніж у закріплювача), 

і болтами діаметром більше 18 мм зі сталі і склополімерів, то найнебезпечнішими 

(найменшими) при інших рівних умовах будуть сили зсуву закріплювача і сили 

тертя між анкером і закріплювачем. Це пояснюється меншою площиною поверхні 

анкера ніж шпуру.  

При тиску розширення суміші закріплювача 30 МПа і коефіцієнті тертя 0,3 

зусилля, що виникають, дорівнюють силам зсуву закріплювача з межею міцності 

на зсув 9 МПа. Для болта діаметром 20 мм і довжиною 0,2 м розрахункове 

значення сил становить 113,04 кН. 

Підвищення коефіцієнту тертя між сумішшю і анкером, наприклад за 

рахунок використання профільного анкерного болта, або підвищення тиску 

розширення суміші закріплювача не призведе до підвищення несучої здатності 

анкера. Тому що межа міцності закріплювача на зріз не зміниться, що обмежить 

несучу здатність системи «анкер-суміш, що розширюється-порода» найменшим 

фактором нрссдвF . , згідно з (4.1). Відповідно до наведених залежностей очевидно, 

що збільшення довжини робочої частини анкера l  призводить до пропорційного 

підвищення несучої здатності системи. В цьому механізм закріплення 

запропонованим способом співпадає з відомими фрикційними анкерами Swellex, 

Omega та ін. Відповідно несуча здатність на довжині 1,0 м пропорційно 

збільшиться і становить 565,2 кН, що не менше ніж у відомих енерго-

абсорбуючих болтів. 

 

4.4 Лабораторні дослідження роботи системи «анкер-суміш, що 

розширюється-порода»  

  

Лабораторні дослідження першого етапу проводились в натуральному 

масштабі. Гірські породи імітувались бетоном залитим в сталеві труби з 

внутрішнім діаметром 100 мм і висотою 200 мм. Металеві труби стримували 
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бетон, що імітував гірські породи, від руйнування. Термін твердіння бетону 28 

діб. Межа міцності на одноосьовий стиск, встановлена за результатами тестів на 

бетонних зразках, становила 34 МПа. В зразках були утворені отвори діаметром 

32 і 43 мм, що імітували шпури. Анкерні болти моделювались арматурою 

діаметром 20 і 32 мм. Були проведені дві серії тестів: 

- на зразках з діаметром шпурів 32 мм і діаметром анкерів 20 мм; 

- на зразках з діаметром шпурів 43 мм і діаметром анкерів 32 мм. 

Експеримент проводився наступним чином. В донну частину отворів на 

товщину 50 мм поміщували пінопласт (рис. 4.4 а), після чого в них заливали 

суміш, що розширюється при гідратації (рис. 4.4 б), і вставляли анкерний болт.  

 

   

а)          б) 

Рисунок 4.4 – Загальний вигляд експерименту 

а) підготовка зразків; б) заливка твердючої суміші НРС 

 
Болт виступав над зразком на 100 мм. Після твердіння суміші зразки 

навантажували на пресі (рис. 4.5 а). Загальна схема навантаження наведена на рис. 
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4.5 б. При цьому фіксували осьове навантаження і деформації. Тест проводили до 

моменту повного опускання болта на 50 мм. 

  

а)      б) 

Рисунок 4.5 – Загальний вигляд лабораторного експерименту (а) і схема 

його проведення (б) 

 

Для оцінки ефективності кріплення анкерів сумішами, що 

саморозширюються, було проведено контрольну серію тестів за наведеною 

схемою експерименту [126]. В цих тестах кріплення анкерів діаметром 20 мм в 

шпурах діаметром 32 мм відбувалось швидкотвердіючими сумішами: анкерним 

клеєм Cement KL (Orica) і смолою КФ-МТ-15 з ангідридним закріплювачем в 

пропорції 10:1. Кожна серія складалась з 5 зразків, оскільки фактор, що 

змінюється був лише один і досліджувався він в одному діапазоні, така кількість 

експериментів є достатньою. Тестові лабораторні випробування дозволили 

перевірити на практиці теоретично отримані результати. Встановлено, що режим 

роботи анкерів при закріпленні НРС має дві характерні зони: жорстку і 

піддатливу (рис. 4.6). В жорсткому режимі анкер працює при відносних 

деформаціях близько 0,95%, після чого відбувається проковзування анкера 

відносно закріплювача і його рух з приблизно постійним опором (рис. 4.6 а).  
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1 – діаметр анкера 20 мм, діаметр шпуру  32 мм; 2 – діаметр анкера 32 мм, діаметр 
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1 – Cement KL (Orica); 2 – смола КФ-МТ-15 

б) 

Рисунок 4.6 – Графіки залежності «навантаження-деформація» при тестових 

випробуваннях анкерів закріплених сумішами, що розширюються, (а) і 

швидкотвердіючими сумішами (б) 

 
Несуча здатність системи в жорсткому режимі по результатам розрахунку 

для анкера діаметром 20 мм – 84,75 кН, по результатам тестів 102 кН, для анкера 

діаметром 32 мм – 135,6 і 146 кН відповідно (рис. 4.6 а). Несуча здатність системи 
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в піддатливому режимі по результатам тестів становила 73,7-69,5 кН для анкера 

діаметром 20 мм, 102,7-98,5 кН для анкера діаметром 32 мм. 

Деформації і навантаження отримані в лабораторних умовах були 

обумовлені розмірами і конструкцією фізичної моделі. Фактична довжина 

закріплення анкера становила 150 мм, максимальні деформації обмежувались 

50 мм. Несуча здатність в такій постановці лінійно пропорційна довжині робочої 

частини анкера.  

Встановлено, що адгезійно закріплені болти мають жорсткий механізм 

деформування. До максимальної несучої здатності навантаження відбувається 

майже лінійно, після чого воно знижується з повільним ростом деформацій. При 

закріпленні клеєм Cement KL максимальна несуча здатність 44 кН при 

деформаціях 4,09 мм, а при закріпленні смолою КФ-МТ-15 37 кН при 2,912 мм 

(рис. 4.6 б). 

Таким чином, максимальне зусилля закріплення сумішами, що 

розширюються, перевищує зусилля для болтів закріплених смолами більше ніж в 

два рази, а зусилля піддатливості на 67% більше ніж в експерименті з 

закріпленням Cement KL (Orica) і на 99% більше ніж смолою КФ-МТ-15. Таким 

чином експериментально доведено ефективність запропонованого рішення. 

Підвищити несучу здатність анкерної системи, при закріпленні болта 

сумішами, що розширюються, в піддатливому режимі можна за рахунок 

виконання болта змінного перетину або формування локальних зон зі збільшеним 

діаметром болта. 

Теоретично і експериментально доведено ефективність закріплення 

анкерних болтів сумішами, що саморозширюються, при гідратації з утворенням 

тиску 30-50 МПа. Аналізуючи режим роботи таких болтів можна констатувати, 

що система «анкер-закріплювач-порода» має механізм роботи східний з енерго-

абсорбуючими болтами. 

Очевидно, що несуча здатність анкерної системи в наведеній постановці 

буде залежати від тиску розширення НРС, товщини його шару, коефіцієнту тертя 
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між болтом і закріплювачем, коефіцієнту тертя між породою і закріплювачем, 

геометрії анкерного болта і його міцності на розрив. 

Для визначення впливу профілювання поверхні арматури на несучу 

здатність анкера при закріпленні його сумішами, що розширюються, було 

проведено дві серії дослідів [127]. Загальний вигляд експерименту наведено на 

рис. 4.7 а, б, а результати на рис. 4.7 в.  
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1 – максимальне зусилля закріплення; 2 – зусилля руху болта 

в) 

Рисунок 4.7 – Загальний вигляд експериментів з болтами з гладкого прокату 

(а) і арматури (б) і результати експериментів (в) 
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При діаметрі отвору 43 мм болти використовували з гладкого прокату 

діаметром 37 мм і арматурної сталі з зовнішнім діаметром 38 мм. Внутрішній 

діаметр болта з арматурної сталі 34,6 мм, а висота виступа з кожного боку 1,7 мм, 

крок між виступами 1,2 мм. 

Порівняння результатів тестування анкерів з гладкого прокату і арматури 

дає підставу для наступних висновків. Профілювання болта сприяє підвищенню 

як максимальної несучої здатності, так і зусиллям при зрушенні анкера. В 

проведеному експерименті на максимальну несучу здатність профілювання болта 

впливає на 10%, а на зусилля руху на 57%. Слід зазначити, що при кріпленні 

анкерів клейовими сумішами вплив профілювання більш суттєвий, що добре 

досліджено в роботах M. Ghadimi [128, 129]. Таким чином несуча здатність 

анкера, закріпленого затисненням, менш залежить від нерівностей стінок болта 

ніж адгезіно закріпленого анкера. 

Однак традиційні анкерні болти мають профільований контур, тому в 

подальших дослідженнях будемо розглядати саме такий варіант. Обмежуючись, в 

першому наближенні, найбільш розповсюдженими армованими сталевими 

болтами і болтами з склополімерів з діаметрами, що випускаються світовими 

виробниками анкерного кріплення можна зняти з розгляду деякі з впливаючих на 

несучу здатність анкерної системи факторів.  

Щоб з’ясувати особливості роботи системи при варіюванні геометрії 

системи «анкер-суміш, що розширюється-порода», і встановити раціональні 

параметри способу, що дозволяють отримати максимальну несучу здатність 

системи, було проведено дослідження в яких змінювали співвідношення діаметру 

анкера до діаметру шпуру. Діаметр арматури коливався від 8 до 32 мм, діаметр 

шпуру від 26 до 43 мм. Для визначення впливу деформаційних властивостей порід 

на якість закріплення анкерів модифікували схему моделі. В частині 

експериментів породи імітувались, як і зображено на рис. 4.5, бетоном. Бетон 

заливали в сталеві труби і в пластикові (рис. 4.8 а). В іншій частині експериментів 

в якості тіл, що імітують породи було прийнято сталеві труби з діаметрами, що 

дорівнювали діаметру шпуру (рис. 4.8 б). Таким чином, ряд підвищення 
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жорсткості породи імітувався наступним чином: бетон залитий в пластикову 

опалубку, бетон в сталевій трубі, сталева труба. 

 

  

а)      б) 

Рисунок 4.8 – Заливка НРС в зразки, що імітують приконтурні породи 

а) бетоном в пластиковій опалубці; б) сталевими трубами 

 

Розрахунок мінімально статистично необхідної кількості експериментів 

вели для кожної з зазначених серій тестів окремо. Для цього використовували 

класичну нерівність Біенеме-Чебишева. Так, для серій експериментів на бетонних 

зразках в пластиковій і металевій трубах діаметр шпуру мав два значення – 32 і 43 

мм, а діаметр анкера по 5 значень 12, 18, 22, 26, 30 мм і 18, 22, 26, 30 мм 

відповідно. Кожен з експериментів повторювали тричі. Результати експериментів 

були основою для розрахунку статистичних характеристик.  

Приклад розрахунку для діаметра шпуру 32 мм і діаметра болта 26 мм для 

бетонних зразків в металевій опалубці наведено нижче. Результати статистичного 

аналізу для інших варіантів наведені в додатку А1. 

Згідно з нерівністю Біенеме-Чебишева кількість дослідів можна розрахувати 

використовуючи залежність [130]: 

, 
 
де n – кількість проведених дослідів; 
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 – середнє значення величини х, що випадково вимірюється в ході 

експерименту; 

 – математичне очікування величини х ( ); 

 – дисперсія величини х, розрахована за результатами n дослідів; 

 – точність результату. 

Відповідно n дорівнює  

, 

де Рд – довірчий інтервал, дорівнює 0,95. 

За результатами попередніх тестів отримані наступні значення зусилля 

закріплення анкерів F: 77 кН, 75,9 кН, 78,1 кН. 

 

кН 

. 

 
Приймаємо точність на рівні 3%, що є раціональним для порівнювальних 

досліджень. 

 кН 

 

 

Таким чином необхідне число повторювань кожного експерименту для 

зазначеної точності результатів становить 5. Після попередніх випробувань було 

проведено ще по два додаткових експерименти в кожному діапазоні. 

Оскільки опалубка з пластикових труб була недостатньо міцною, ще до 

випробувань на пресі, внаслідок розширення НРС, більшість зразків в цій 

опалубці було деформовано. В них утворилися тріщини різних розмірів, в 

залежності від кількості суміші і діаметру шпуру (рис. 4.9 а). Зразки з великою 
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кількістю НРС і вcі зразки з діаметром шпуру 42 мм були зруйновані разом з 

опалубкою. 

Зразки з тріщинами в яких опалубка не була зруйнована випробували на 

пресі, відповідно до наведеної вище схеми навантаження (рис. 4.9 б). Результати 

випробування наведені на рис. 4.9 в. 
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Рисунок 4.9 – Загальний вигляд бетонних зразків в пластиковій опалубці 

після розширення НРС (а) і перед випробуванням (б) та графіки залежності 

максимального зусилля закріплення (зриву) (1) і середнього зусилля закріплення 

(при русі) анкера (2) від співвідношення діаметра анкера до діаметра шпуру (в) 
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В результаті проведення експериментів було встановлено, що при 

співвідношенні діаметра анкера до діаметра шпуру d/D менше ніж 0,36 бетонні 

зразки в пластикових трубах руйнувались зсередини тиском НРС і їх тестування 

було неможливим. Це призвело до того, що частина запланованих експериментів 

не дали результату. В зразках з закритими тріщинами максимальне зусилля 

закріплення анкерів становило від 19 до 35 кН. Після зрушення болта зусилля 

зменшувалось на 35-45%, але ще залишалось на рівні 14-24 кН. Область 

максимальної несучої здатності обмежено діапазоном співвідношення d/D 0,55-

0,75. Для визначення реальних тисків, при яких відбувалося руйнування бетонних 

зразків в пластиковій опалубці, було проведено лабораторний дослід на установі 

УНТС. Циліндричні зразки з діаметром 100 мм з отворами 32 і 43 мм, що були 

заповнені НРС, встановлювали між плитами пресу (рис. 4.10 а).  
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Рисунок 4.10 – Ріст тиску суміші, що саморозширюється в зразках  

1 – діаметр отвору 43 мм; 2 – діаметр отвору 32 мм 
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Температура повітря в лабораторії становила 20 градусів. Розширення 

суміші призводило до підвищення тиску на вертикальну плиту пресу і стінки 

отворів (рис. 4.10 б). Ріст навантаження в часі фіксували датчики пресу, при 

цьому вертикальні деформації утримували близькими до нуля. Критичним було 

значення тисків при яких відбувалося руйнування зразка (рис. 4.10 в). Після 

перерахунку отриманих результатів на площу поверхні суміші в шпурі отримали 

динаміку росту реальних тисків суміші НРС (рис. 4.10 г). Очевидно, що динаміка 

зростання тиску залежить від діаметра анкера в шпурі, але критичне значення 

тисків при цьому, для шпуру певного діаметра, не змінюється.  

Результати експериментів на бетонних зразках в сталевих трубах і при 

моделювання порід сталевими трубами наведені на рис. 4.11, 4,12.  
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а)       б) 

 

Рисунок 4.11 – Графіки залежності максимального зусилля закріплення 

(зриву) (1) і середнього зусилля закріплення (при русі) анкера (2) від 

співвідношення діаметра анкера до діаметра шпуру (бетонні зразки в сталевих 

трубах) 

а) діаметр шпуру 32 мм; б) діаметр шпуру 43 мм 
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1 – діаметр шпуру 26 мм; 2 – діаметр шпуру 32 мм (2 – згинання арматури); 3 – 

діаметр шпуру 43 мм (3 – згинання арматури) 

а) 

    

б)              в) 

Рисунок 4.12 – Графіки залежності максимального зусилля закріплення від 

співвідношення діаметра анкера до діаметра шпуру (зразки в сталевих трубах) (а) 

і загальний вигляд зразків після експерименту (б, в) 

 

Тиски гідратації суміші, що саморозширюється в умовах близьких до 

ідеально жорстких, були отримані в результаті тестування зразків 

пластифікованої суміші на УНТС при утримуванні деформацій по трьом осям в 

нулі (рис. 4.13 а). 
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1, 2, 3 – напруження суміші, що 

саморозширюється у напрямах x , y , z  

а)              б) 

Рисунок 4.13 – Ріст тиску суміші, що саморозширюється  

 

Аналіз графіків, наведених на рис. 4.11, свідчить, що область максимальної 

несучої здатності в дослідах на бетонних зразках в сталевих трубах не співпадає з 

аналогічною областю, зафіксованою на бетонних зразках в пластикових трубах. 

Ефективний діапазон обмежений співвідношенням d/D 0,55-0,85, тобто більше 

зсунутий в бік одиниці. Абсолютні значення закріплення суттєво більші. Так 

максимальні зусилля закріплення болтів досягли 80 кН (d/D=0,76) і 100 кН 

(d/D=0,81) для діаметра шпуру 32 мм і 43 мм відповідно. Зусилля, що утримували 

анкер при русі (в піддатливому режимі) становили 42 кН і 64,8 кН для діаметра 

шпуру 32 мм і 43 мм відповідно. Отримана несуча здатність модельованої 

системи характерна для довжини закріплення анкера 150 мм і максимальної 

деформації 50 мм. 

Експерименти проведені в найбільш жорсткому режимі, в сталевих трубах, 

демонстрували ще більші значення несучої здатності (рис. 4.12). Так максимальна 

зафіксована несуча здатність для діаметра шпуру 26 мм становила 119 кН 

(d/D=0,76), для діаметра шпуру 32мм – 112 кН (d/D=0,57), а для діаметра 43 мм – 

153 кН (d/D=0,55). Однак максимально зафіксована несуча здатність системи в 

цьому випадку не є абсолютною несучою здатністю. Це пов’язано з тим, що в 

окремих експериментах болт не посунувся всередину труби, а зігнувся (рис. 
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4.12 б). В цих випадках зафіксувати початок згинання болта було неможливо, 

тому, строго кажучи, робити висновки про можливу несучу здатність не можна. 

На графіках рис. 4.12 пунктиром наведено прогнозні значення несучої здатності. 

Також треба зазначити, що тиск НРС при фіксації анкерів в жорстких трубах був 

такий великий, що деякі труби були деформовані (рис. 4.12 в). 

Експериментально встановлено, що тиск суміші, що розширюється в умовах 

близьких до жорстких, становить 35-38 МПа через 12 годин після початку 

гідратаційного твердіння (рис. 4.13). При таких тисках, проковзування анкера в 

шпурі не відбувається, і виміряти зусилля закріплення неможливо. 

Очевидно, що такий результат обумовлений недосконалістю схеми 

експерименту. Іn-site анкер розтягується, а не стискається. Відповідно 

критичними були б або межа міцності НРС на зсув, або межа міцності анкера на 

розтягування, а не згинання, як було зафіксовано в тестах. Окрім того в реальних 

умовах болт розтягується, відповідно його діаметр при цьому зменшується, і 

реальні значення несучої здатності будуть менше, ніж отримані в експериментах, 

де болт стає товще при стисканні. Але, не дивлячись на це, очевидно, що несуча 

здатність системи «анкер-суміш, що закріплює-масив» змінюється за певними 

закономірностями, які в першому наближенні можуть бути сформульовані на 

основі проведених експериментів. 

Таким чином в результаті аналізу результатів встановлено діапазон 

співвідношення d/D, при якому несуча здатність системи максимальна. Так для 

зразків з закритими тріщинами (бетонні зразки в пластиковій опалубці) він 

становить 0,55-0,75, а для більш жорстких умов монолітних зразків – 0,55-0,85. В 

першому випадку зусилля закріплення анкерів в шпурах діаметром 32 мм сягає 

20-35 кН в залежності від діаметра анкерів при тиску НРС близько 7,5 МПа. В 

другому випадку зусилля закріплення анкерів досягає 80-100 кН в залежності від 

співвідношення d/D. 

При зменшенні співвідношення d/D менше 0,55 слабкою ланкою є суміш 

НРС, товщина якої досягає критичної величини. Внаслідок осьового 

навантаження болта виникають зсувні напруження, що перевищують межу 
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міцності НРС на зсув, що і провокує проковзування арматури. Збільшення 

співвідношення d/D  вище вказаних величин призводить до зменшення кількості 

суміші, і, відповідно зменшення тиску, що вона розвиває, що зумовлює менше 

зусилля закріплення анкера. 

 

4.5 Встановлення функціональної залежності зусилля закріплення анкерів 

від геометричних параметрів системи  

 

Під геометричними параметрами системи закріплення анкерів в рамках 

дисертаційної роботи мається на увазі співвідношення діаметру анкера до 

діаметра шпуру і довжина закріплення анкера в шпурі. 

Для визначення впливу товщини шару НРС, який по суті зумовлений 

співвідношення d/D, доцільно провести статистичну обробку результатів 

лабораторного моделювання. Інструментом аналізу було обрано пакет SPSS. 

Аналіз вели окремо для зразків в пластиковій і бетонній оболонці. Результати 

експериментів на зразках в металевих трубах не аналізувались внаслідок 

недостатньої кількості чисельних результатів через згинанні труб при 

експериментах (рис. 4.12). 

Для кожного аналізу вибірка складалась з 50 значень. Вихідними даними 

для моделювання були діаметр шпуру D і діаметр анкера d. Проведений 

кореляційний аналіз дозволив встановити зв'язок між показниками. Результати 

аналізу для бетонних зразків в металевих трубах наведено в табл. 4.1. Матриця 

відповідних парних кореляцій між показниками і основні статистичні 

характеристики, розраховані в SPSS, наведені в додатку А2. 

Використовуючи шкалу Чеддока [131] по таблиці 4.1 оцінюємо рівень 

зв’язку між показниками. Для усіх показників характерний прямопропорційний 

зв'язок. Високий рівень зв'язку спостерігається для пари показників F - da, 

кореляція значима на рівні 0,01. Для пари F – D характерний кореляційний зв’язок 

середнього рівня, з рівнем значимості 0,05, і лише пара da – D – має слабкий 
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зв'язок, проте такий зв'язок і не має фізичного значення для дослідження, що 

проводиться. 

 

Таблиця 4.1 – Результати кореляційного аналізу 

  D, мм da, мм F, кН 
D, мм Pearson Correlation 1 0,371* 0,542** 

  Sig. (2-tailed)   0,012 0,000 
  N  50 50 50 
da, мм Pearson Correlation 0,371* 1 0,805** 
  Sig. (2-tailed) 0,012   0,000 
  N 45 45 45 
F, кН Pearson Correlation 0,542** 0,805** 1 
  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000   
  N 45 45 45 

 
** Кореляція значима на рівні 0,01. 

* Кореляція значима на рівні 0,05. 

 
Регресійний нелінійний аналіз, проведений за допомогою функціоналу 

SPSS, дозволив встановити функціональний зв'язок між параметрами. З 

коефіцієнтом кореляції R2=0,879 цей зв'язок виражається функцією: 

 

aa dDdDF  19,012,005,051,52 22   (4.6) 
 

Результати розрахунків з виведенням вільних коефіцієнтів залежності (4.6)  

у вигляді таблиць output файла наведені в додатку А3. 

Аналогічні розрахунки були виконані для бетонних зразків в пластиковій 

опалубці. Результати наведені в додатках А4, А5. 

Отримана з коефіцієнтом кореляції R2=0,839 регресійна залежність має 

вигляд  

aa dDdDF  246,019,008,014,35 22   (4.7) 

З залежності 4.1 очевидно, що зусилля закріплення анкера прямо 

пропорційно довжині закріпленої зони. Аналогічні висновки отримані для анкерів 

фрикційного типу [71, 132]. 
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Для підтвердження такого ефекту при закріпленні болтів сумішами, що 

твердіють, було проведено серію експериментів в яких було змінено довжину 

закріплення анкерів від 8 до 15 см. Експерименти було проведено на бетонних 

зразках в металевій опалубці при діаметрі отвору 32 мм, діаметрі болтів 18 мм 

при їх довжині 20 см. Болти були виконані з гладкого круглого прокату. Схема 

експерименту аналогічна наведеній вище. Загальний вигляд моделей і результати 

наведено на рис. 4.14. 

 

  

а)              б) 

 

в) 

Рисунок 4.14 – Підготовлені зразки для дослідження впливу глибини 

закріплення на несучу здатність анкерної системи (а) загальний вигляд 

експерименту  (б) і його результати (в)  
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З результатів експерименту видно, що зберігається лінійний зв'язок між 

глибиною закріплення анкера і несучою здатністю. Слід відмітити, що при 

довжині закріплення 15 см, анкерний болт під час експерименту зігнувся при 

зусиллі 123 кН (рис. 4.14 в), але не зрушив з місця. Тобто зусилля закріплення 

було вище ніж зусилля на згинання.  

З наведеного, з врахуванням (4.6), витікає, що зусилля закріплення анкера в 

умовах схожих з експериментами на зразках в металевій оболонці, тобто в умовах 

суцільного середовища, при тиску розширення НРС 35-38 МПа, при довжині 

закріплення l, м буде складати: 

 

ldDdDF aa  )19,012,005,051,52( 22 , кН. 

 

Зусилля ж закріплення анкера в умовах схожих з експериментами на зразках 

в пластиковій оболонці, тобто в блочному масиві розбитому тріщинами, при 

тиску розширення НРС 3,8-7,6 МПа, при довжині закріплення l, м буде складати: 

 

ldDdDF aa  )246,019,008,014,35( 22 , кН. 

 

Результати польових досліджень закріплення анкерів сумішами Cement KL 

(Orica) при укріпленні камери Franciszek Karol в умовах ш. Величка (Польща) 

[127] шляхом витягування болтів в швидкому і повільному режимах наведені на 

рис. 4.15 а, б. Схема повільного навантаження (рис. 4.15 б) більш наближена до 

результатів лабораторного тестування (рис. 4.6 б). 

Вимоги до якості закріплення анкерів регламентують їх навантаження 100 

кН без проковзування. Відповідно до наведених вище результатів лабораторних 

досліджень і аналітичних залежностей кріплення анкерів сумішами, що 

саморозширюються, забезпечує такі зусилля закріплення вже з довжини 20 см, а 

при довжині 1,0 м мають коефіцієнт запасу міцності закріплення більше 5,0.  
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.15 – Результати тестів з визначення якості закріплення анкерів 

клеєм Cement KL (Orica) 

а) швидкий режим навантаження; б) повільний режим навантаження 

 

4.6 Спосіб установки анкерів за допомогою сумішей, що 

саморозширюються 

 

Проведені дослідження дозволили сформулювати ідею нового способу 

закріплення болтів і отримати параметри закріплення. Завершальним етапом 

розробки способу є його технологічне розв’язання. Розроблена концепція може 

бути покладена в основу великої кількості технологічних рішень, і, відповідно, 

способів реалізації. Один з таких способів і відповідна технологія кріплення 

наведені нижче [133]. Схема реалізації способу наведена на рис. 4.16. Слід 

зазначити, що питання розрахунку відстані між анкерами та інших геометричних 

параметрів паспорта кріплення в роботі не ставились, тому ці параметри в 
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першому наближенні не відрізняються від тих, що розраховуються за відомими 

методиками для адгезійно закріплених болтів. 

  
а)        б) 

1 – шпур; 2 – картридж; 3 – твердіючий розчин; 4 – анкерний болт; 5 – 

гострі елементи анкера; 6 – вміщуючий масив, 7 – фіксуючий пристрій, 8 – опорна 

плита; 9 – гайка 

Рисунок 4.16 – Спосіб установки анкерів в гірничих виробках 

а) схема установки анкерів, б)  установлений анкер. 

 

Відповідно до паспорту кріплення в виробці проводиться розмітка місць 

установки анкерів в перетині. За розміткою бурять шпури 1 діаметром 0,032-

0,05 м на глибину визначену паспортом робіт. Після цього в кожний шпур 1 
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вставляють спочатку не менше ніж по одному картриджу 2 з твердіючим 

розчином 3, а потім анкерний болт 4 з гострими елементами 5. В якості 

твердіючого розчину 3 використовують суміш, що розширюється в процесі 

гідратаційного твердіння зі створенням в умовах обмежених деформацій тисків не 

менше ніж 30 МПа за першу добу. 

Діаметр анкера 4 вибирають таким чином, щоб співвідношення середнього 

діаметра анкера до діаметру пробуреного шпуру 1 знаходиться в діапазоні 0,55-

0,75. Поступово подаючи анкерний болт 4 посувають картридж 2 з твердіючим 

розчином 3 до дна шпуру 1, після чого гострі елементи анкера 5 руйнують 

оболонку картриджу 2, зминають її і притискають до дна шпуру 1, а вивільнений з 

картриджу твердіючий розчин 3 заповнює простір між анкерним болтом 4 і 

стінками шпуру 1. В процесі гідратаційного твердіння зростає обсяг твердіючого 

розчину 3, який затискає анкерний болт 4 між стінками шпуру 1 з наростаючим 

тиском. Підвищення тиску розширення суміші в шпурі призводить до зміни поля 

механічних напружень навколо шпуру 1 з анкером 4, зокрема в радіальних 

напрямках. Це підвищує відповідні компоненти поля напружень і стримує 

розвиток і утворення в масиві 6 тріщин і лінійних дефектів будь-якої орієнтації, а 

також закриття існуючих тріщин орієнтованих нормально до векторів радіальних 

напружень, що сприяє підвищенню стійкості гірничої виробки, яка підтримується 

в породах з будь-якою орієнтацією систем тріщин. За необхідності проводять 

попередню фіксацію анкерного болта 4 фіксуючим пристроєм 7. Встановлюють 

опорну плиту 8, затягують гайку 9. За необхідності проводять натяжіння анкера 4, 

яке виконують після розвитку сумішшю, що розширюється, тиску, який дорівнює 

не менше ніж половині тиску саморозширення за першу добу. 

 

4.7 Розробка модифікованої суміші НРС для кріплення анкерів 

 

В результаті проведених досліджень були сформульовані вимоги до суміші, 

що фіксує анкер за рахунок саморозширення. Така суміш повинна створювати 

тиски розширення в умовах обмежених деформацій близько 30-40 МПа, мати 
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міцність на зсув близьку до міцності порід вугільних формацій, не руйнуватись з 

часом в шпурі від зміни геомеханічних напружень, характерних для покрівлі 

виробок, початковий тиск суміші має створюватись в найкоротші строки.  

Вивчення гідратаційного твердіння НРС проводились за допомогою 

цифрового мікроскопа Bresser LCD 40-1600x. Спостереження за процесом 

гідратації зразків вели в прохідному світлі. Для дослідження приготовлені 

компоненти суміші затворювали відповідно до пропорції В/Т 1:3 і наносили 

тонким шаром на предметне скло мікроскопа. Фіксацію процесу вели шляхом 

запису цифрового відео. Розмір картинки на рисунках нижче становить 63х84 

мкм. 

Гідратація НРС протікає поетапно. На першому етапі спостерігається 

утворення плівок або, скоріш за все, гідратних оболонок, навколо кристалів (рис. 

4.17 а). Товщина гідратної оболонки 1,3-1,5 мкм. Цей етап добре відстежується за 

характерним світлозаломленням останніх. Подальша гідратація характеризується 

утворенням на межі контакту кристалів голкоподібної форми (рис. 4.17 б). Згодом 

гідратна оболонка руйнується і голочки зникають, після чого навколо вихідних 

кристалів починаються перетворення оксиду кальцію на гідроксид, що 

спостерігається як затемнення з повтором контуру початкових центрів 

кристалізації (рис. 4.17 в). Затемнення викликані збільшенням товщини і 

щільності шару суміші внаслідок росту її обсягу і, відповідно, більш поганим 

пропусканням світла. Швидкість уповільнюється внаслідок затруднення 

потрапляння води до активного СаО. Темні зони зростаються і процес сильно 

уповільнюється до зупинення (рис. 4.17 г). В кінці експерименту суміш уявляє 

собою вічкоподібну структуру більш тонку в центрі і товсту по контуру. Форми 

вічок округлі і повторюють контур початкового кристалу.  
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а)       б) 

  

в)       г) 

Рисунок 4.17 – Стадії гідратації НРС 

а) утворення гідратних оболонок; б) початок кристалоутворення; в) 

руйнування початкових кристалів з залишенням реліктів; г) завершувальна стадія 

  

Досліджували гідратацію трьох різних сумішей: чистого НРС, НРС з 

додаванням сахарози; НРС з додаванням пластифікатора Sika BV 3M. Аналіз 

результатів вели шляхом візуального порівняння процесу.  

Характерні стадії гідратаційного твердіння суміші НРС з додаванням 

сахарози наведено на рис. 4.18. 

 



 134

  

а)       б) 

  

в)       г) 

Рисунок 4.18 – Стадії гідратації НРС з додаванням сахарози 

а) утворення гідратних оболонок; б) ріст гідроксиду навколо початкових 

кристалів з залишенням реліктів; в) початок росту тріщин в суміші; г) 

завершувальна стадія 

 

Характерними ознаками процесу є різке зростання швидкості гідратації. 

Ріст кристалів на контакті гідратних оболонок не фіксується візуально, 

відбувається різке затемнення зображення, що свідчить про зростання обсягів 

суміші (рис. 4.18 б). Гідратні оболонки спостерігаються тільки на першому етапі 

гідратації. Швидке твердіння і різкий ріст напружень призводить до руйнування 

утвореного мінерального скелета напруженнями розширення (рис. 4.18 в), це 

явище розвивається і з часом призводить до руйнування тріщинами всього зразка 
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(рис. 4.18 г). Таким чином можна констатувати пришвидшення реакції, що є 

безсумнівно позитивним явищем на початку процесу, але ріст напружень 

відбувається швидше ніж формування мінерального скелету, що призводить до 

руйнування зразка і його надмірної крихкості. 

Характерні стадії гідратаційного твердіння суміші НРС з додаванням 

пластифікатора Sika BV 3M наведено на рис. 4.19. 

 

  

а)       б) 

  

в)       г) 

Рисунок 4.19 – Стадії гідратації НРС з додаванням Sika BV 3M 

а) утворення гідратних оболонок; б) ріст гідратних оболонок; в) ріст 

кристалів-голочок; г) завершувальна стадія 
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Характерними ознаками процесу є наявність гідратних оболонок протягом 

процесу гідратації майже до останньої стадії (рис. 4.19 а-в). При цьому товщина 

гідратних оболонок більше ніж в зразку чистої НРС, 1,7-2,5 мкм. Крім того, ріст 

кристалів гідроксиду кальцію має виражений характер, голички чітко видно на 

фото (рис. 4.19 в). Довжина їх 3-4 мкм, товщина менше 1,0 мкм. Зробити 

однозначний висновок чи то є монокристали, чи кристалічні зростки в 

наведеному масштабі не є можливим. Але очевидно, що процес утворення і росту 

кристалів відбувається більш інтенсивно ніж твердіння суміші, що підвищує 

складову росту тиску. Таким чином НРС з додаванням пластифікатора Sika BV 

3M є більш перспективним для використання в якості засобу фіксації анкерів в 

шпурах стисненням.  

В процесі відмивання предметного скла було зроблено спостереження, що 

скло з додаванням пластифікатора відмивається важче ніж з додаванням сахарози. 

Навіть після нагрівання скла, що призводить до підвищення гідратації і 

відшарування плівок гідроксиду кальцію. 

На другому етапі досліджували міцність сумішей НРС після їх твердіння. 

Для порівняння прийнято чистий НРС і з додаванням Sika BV 3M. Експерименти 

було проведено на установці УНТС [134]. Зразки витримувались до твердіння в 

умовах обмежених тисків в робочій камері установки на протязі доби. Після цього 

горизонтальні плити преса розвантажували і зразок випробували на одноосьове 

стиснення фіксуючи зміну напружень і деформацій в часі (рис. 4.20 а).  

Для зручності аналізу результатів, вони були представлені в традиційній 

формі, у вигляді залежностей «напруження-деформації» (рис. 4.20 б). 

В результаті аналізу результатів експериментів було встановлено, що 

модуль пружності НРС в стабільній зоні пружного деформування (5-23 МПа) 

становить 3,67 ГПа. На початку тестів відбувалось обтиснення зразка і модуль 

зростав, від 1,33 ГПа. Пластичне деформування почалось з відносних деформацій 

0,088 при тиску 23,6 МПа. Модуль деформації становив 2,73 ГПа. Межа міцності 

на стиск становила 24,6 МПа. 
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Рисунок 4.20 – Графіки зміни деформацій в залежності від одноосьового 

стиску зразка НРС з Sika BV 3M на УНТС в часі (а) і деформування зразка (б)  

 

Оскільки для задачі, що вирішується в роботі, важливим параметром є межа 

міцності на зсув, що є критичним при розрахунку зусилля закріплення анкера, 
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див. формули (4.1), (4.4), цей параметр був розрахований з використанням 

залежності запропонованої Л.І. Бароном [135]:  

 

рсжнрссдв   5,0.  

88,346,62,245,0. нрссдв  МПа 

 

Отриманий результат свідчить, що значення межі міцності на зсув для НРС 

близьке до глинистого та піщаних сланців. 

Експерименти повторювали при зміні вмісту пластифікатора Sika BV 3M в 

розчині. Це дозволило визначити залежність домішки Sika BV 3M на межу 

міцності затвердівшої суміші на одноосьовий стиск. Результати експериментів 

були використані при розробці невибухової суміші, що саморозширюється [136]. 

В результаті було запатентовано невибухову суміш, що саморозширюється, яка 

містить негашене вапно, кальциновану соду, пластифікатор й гумат натрію в 

якості пластифікатора використовують водний розчин модифікованих магнієвих 

лігносульфонатів Sika BV 3M при наступному співвідношенні компонентів, мас. 

%: кальцинована сода – 2,3 – 7,0; гумат натрію – 0,8 – 4,6; 20-40% водний розчин  

Sika BV 3M – 30; негашене вапно – інше. 

Для одержання невибухової суміші, що саморозширюється порошок НРС 

зачиняли водним розчином пластифікатору модифікованих магнієвих 

лігносульфонатів Sika BV-3M-30. Концентрація водного розчину пластифікатору 

Sika BV-3M-30, що вводили, становила 10, 20, 30, 40, 50%. Результати 

випробувань запропонованих рецептур суміші, представлені в таблиці 4.2. 

Введення в суміш 20-40% водного розчину модифікованих магнієвих 

лігносульфонатів (продукту конденсації магнія, сірки, метоксилів, гідроксилів) 

Sika BV 3M за рахунок зменшення поверхневого натягу рідини на межі розділу 

фаз і ущільнення розчину після заливки забезпечує регулювання протікання 

процесів твердіння і росту розмірів і кількості нових структурних елементів в 

процесі перекристалізації оксиду кальцію в гідроксид, що в сукупності з іншими 

компонентами приводить до підвищення міцності розчину після твердіння. Окрім 
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того, водний розчин Sika BV 3M за рахунок зменшення тертя між частинками 

меленого вапна та інших компонентів суміші забезпечує необхідну рухливість 

суміші і сприяє зниженню водопотреби. 

 

Таблиця 4.2 – Результати лабораторних експериментів 

 

Склад невибухової суміші, що саморозширюється, мас% 

Негашене 
вапно 

Na2CO3 
Гумат 
натрія

СДБ Вода 
Sika BV-

3M 

Міцність на 
стиск, МПа, у 

віці 
24 години 

63,1 30,7 2,3   27 3 27,2 
63,1 33 2,3   24 6 28,4 
63,1 36 2,3   21 9 30,7 
63,1 17,4 2,3   18 12 33 
63,1 26,2 2,3   15 15 36 

66,93 30,7 2,3   21 9 17,4 
65,4 33,9 2,3   21 9 26,2 
54,1 35,8 2,3   30 9 30,7 
60,8 19,1 2,3   21 9 33,9 
59,2 24,6 2,3   21 9 35,8 

65,02 30,7 0,38   21 9 19,1 
64,63 34,2 0,77   21 9 24,6 
63,1 34,8 2,3   21 9 30,7 
60,8 4,6 4,6   21 9 34,2 
59,7 4,6 5,7   21 9 34,8 

Базова суміш НРС  
61,1 4,6 2,3 2 30 0 24,1 

 

Гумат натрію за рахунок зв'язування вільної води забезпечує стабілізацію 

температури і швидкості реакції гідратаційного твердіння, що стримує 

неконтрольоване зростання температури і приводить до обмеження мимовільних 

викидів суміші з порожнин діаметром більше 50 мм в умовах підземних гірничих 

виробок. 

Кальцинована сода сприяє утворенню кристалізаційного каркаса, який 

підвищує міцність суміші під час твердіння  і після твердіння.  
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4.8 Висновки по розділу 

 

1. Сформульована нова концепція закріплення анкерів в шпурі за рахунок 

стиснення їх по всій довжині шпуру сумішами, що розширюються в процесі 

твердіння. На відміну від кріплення смолами та іншими в’яжучими речовинами 

фіксація забезпечується не за рахунок адгезії, а за рахунок активного фрикційного 

ефекту, при цьому в біляшпуровій зоні збільшуються горизонтальні складові 

тензора напружень, що позитивно впливає на стійкість виробки. 

2. З використанням положень класичної теорії пружності з врахуванням 

розподілу сил в системі анкерного кріплення з фіксацією болта сумішами, що 

розширюються, сформульована залежність для розрахунку несучої здатності 

анкерного болта постійного перетину. Аналітичні розрахунки за виведеною 

залежністю показали, що при тиску розширення суміші закріплювача 30 МПа і 

коефіцієнті тертя 0,3 зусилля, що виникають, дорівнюють силам зсуву 

закріплювача з межею міцності на зсув 9 МПа. Для болта діаметром 20 мм і 

довжиною 0,2 м розрахункове значення сил становить 113,04 кН. 

3. В результаті порівняльних тестів в лабораторних умовах встановлено, що 

максимальне зусилля закріплення анкерних болтів сумішами, що розширюються, 

перевищує зусилля для болтів закріплених смолами більше ніж в два рази, а 

зусилля піддатливості на 67% більше ніж в експерименті з закріпленням Cement 

KL (Orica) і на 99% більше ніж смолою КФ-МТ-15. Аналіз режиму роботи таких 

анкерів свідчить, що система «анкер-закріплювач-порода» має механізм роботи 

близький до сучасних енерго-абсорбуючих болтів. 

4. Лабораторні експерименти на бетонних зразках в натуральному масштабі 

дозволили встановити: 

- для умов порід з закритими тріщинами (зразки в пластиковій опалубці при 

тиску розширення НРС 3,8-7,6 МПа) максимальне зусилля закріплення анкерів 

становило від 19 до 35 кН. Після зрушення болта зусилля зменшувалось до 14-

24 кН. Область максимальної несучої здатності обмежено діапазоном 

співвідношення d/D 0,55-0,75; 



 141

- для умов непорушених порід (зразки в металевій опалубці при тиску 

розширення НРС 35-38 МПа) ефективний діапазон обмежений співвідношенням 

d/D 0,55-0,85. Максимальні зусилля закріплення болтів досягли 80 кН (d/D=0,76) і 

100 кН (d/D=0,81) для діаметра шпуру 32 мм і 43 мм відповідно. Зусилля, що 

утримували анкер при русі (в піддатливому режимі) становили 42 кН і 64,8 кН для 

діаметра шпуру 32 мм і 43 мм, відповідно. 

5. Регресійним нелінійним аналізом встановлено функціональний зв'язок 

між зусиллям закріплення анкерів сумішами, що розширюються, і діаметрами 

шпуру і анкера: 

- для умов блочного масиву розбитому тріщинами з коефіцієнтом кореляції 

R2=0,839: 

ldDdDF aa  )246,019,008,014,35( 22 , кН 

- для умов суцільного середовища з коефіцієнтом кореляції R2=0,879: 

ldDdDF aa  )19,012,005,051,52( 22 , кН. 

6. Проведені дослідження дозволили сформулювати ідею нового способу 

закріплення болтів і отримати параметри закріплення, що було покладено в 

основу нового способу кріплення гірничих виробок анкерами. 

7. В результаті досліджень гідратаційного твердіння невибухових сумішей 

на основі оксиду кальцію методами мікроскопії і стендових випробувань на 

установці УНТС було розроблено модифіковану суміш, що саморозширюється. 
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РОЗДІЛ 5  

ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБЛЕНОГО СПОСОБУ 

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ГІРНИКІВ І ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ЇХ 

ТРАВМУВАННЯ  

 

5.1 Шахтні дослідження кріплення анкерних болтів сумішами, що 

саморозширюються в тріщинуватому масиві 

5.1.1 Характеристика експериментальної ділянки і постановка 

експерименту 

 

Метою досліджень була апробація в шахтних умовах способу кріплення 

анкерів за рахунок ефекту затиснення болтів сумішами, що саморозширюються. 

Дослідження були проведені в умовах головного вентиляційного 

квершлагу гор. 824м ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая» ПК 5+1 – ПК 5+6 (рис. 5.1). В 

виробці вели ремонтні роботи, які включали підривку підошви і заміну 

аварійних елементів рамного кріплення. Об’єктом дослідження на першому 

етапі були породи підошви. Температура шахтної атмосфери в виробці і 

температура порід становили 14-18 градусів. 

У покрівлі виробки залягав алевроліт сірий зі слабо вираженою 

горизонтальною, лінзовидною шаруватістю, обумовленою прошарками 

пісковику. Тріщинуватість 4-5 тр/м. Потужність близько 5-6 м. Межа міцності 

на стиск близько 30-40 МПа, категорія стійкості Б3. 

У безпосередній підошві пласта в місті ведення робіт залягав пісковик 

сірий слюдистий середньозерністий, дрібношаруватий. Міцність за шкалою 

М.М. Протодьяконова f=3-5. До підривки породи підошви не обводненні. 

Природна вологість 0,9-1,1%. Після підривки рівень води знаходився на глибині 

0,15-0,3 м, і під час буріння шпурів в підошву заповнював їх. Виробку було 

закріплено металевим арковим кріплення КМП А5-15,5 з шагом 2 рами на метр. 

Перетин виробки перед підривкою становив 4,1 м2, після ремонту 10,0 м2. Кут 

нахилу виробки – 0°. 
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Рисунок 5.1 – Викопіювання з плану гірничих виробок пласта с11 ДП 

«Шахта ім. Н.С. Сургая» 

 

Кріплення вентиляційного квершлагу деформовано, наявні ознаки корозії 

елементів кріплення. Породи підошви були розбиті тріщинами на блоки у 

формі плиток з товщиною 7-20 см, довжиною 15-50 см (рис. 5.2 а). 

Експеримент проводили наступним чином. В підошві квершлагу за 2-3 м 

до підривки бурили вертикальні шпури діаметром 42 мм довжиною 1,0 м. Після 
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буріння шпури продували від пилу стисненим повітрям. Готували суміш, що 

розширюється при гідратації, і заливали її в шпури. Після чого вставляли в 

шпури анкерні болти діаметром 32 мм, які витісняли суміш з донної частини і 

заповнювали проміжок між анкером і стінками шпуру (рис. 5.2 б). В частині 

експериментів перед заливкою суміші в шпур в донну частину поміщували 

піддатливий елемент з пінопласту довжиною 20 см, що дозволяло повторити 

схему лабораторного експерименту (рис. 4.5). Під час гідратаційного твердіння 

суміш збільшувалась в обсязі і затискала анкерний болт в шпурі, що 

призводило до його фіксації.  

 

    

а)      б) 

Рисунок 5.2 – Зріз порід підошви на точці підривки (а) і анкерний болт 

закріплений сумішшю, що саморозширюється, (б) в умовах головного 

вентиляційного квершлагу гор. 824м ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая» 

 

Ступінь порушеності покрівлі була значно меншою ніж підошви. В 

покрівлю квершлагу між рамами кріплення бурили вертикальні шпури 
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діаметром  42 мм і довжиною 1,0 м. Приготовлену суміш заливали в пластикову 

трубу діаметром 50 мм, в донній частині якої знаходився герметизатор (рис. 5.3 

а). Далі під герметизатор ставили анкер діаметром 32 мм і, використовуючи 

поршневий ефект, видавлювали ним суміш у шпур. Анкер рухався слідом за 

герметизатором, що призводило до заповнення сумішшю простору між болтом 

і стінками шпуру (рис. 5.3 б). Після цього анкер фіксували в шпурі за 

допомогою клина до моменту початкового закріплення його сумішшю, що 

саморозширюється.  

 

   

а)       б) 

Рисунок 5.3 – Установка анкерних болтів в покрівлю в умовах головного 

вентиляційного квершлагу гор. 824 м ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая» 

 

5.1.2 Методика експерименту, результати і їх аналіз 

 

Через 4, 6 і 24 години після закріплення анкерів проводили їх витягування 

за допомогою ручної лебідки з храповим механізмом (рис. 5.4 а) або 

впресовування за допомогою гідростійки ГС (рис. 5.4 б). Таким чином 

отримували інформацію стосовно зусилля закріплення. 
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а)      б) 

Рисунок 5.4 – Тестування закріплення анкерів сумішшю, що 

саморозширюється, в породах підошви методами витягування (а) і втискання 

болтів (б)  

 

Через 4 і 6 годин анкери рухались вільно, а закріплююча суміш на 

витягнутому болті (рис. 5.5 а) і на стінках шпуру (рис. 5.5 б) була вологою. Це 

свідчить, що активна гідратація не почалась, що пов’язано з відносно низькою 

температурою порід (14-180 С). Через 24 години після початку експерименту 

анкери були закріплені більш якісно. Вдавити болт стійкою не вдавалось. При 

витягуванні болтів гак ручної лебідки заводили в приварені до анкера 

напівкільця, а саму лебідку кріпили до верхняка рами. Під час навантаження 

спрацьовували замки піддатливості, рама трохи просідала, після чого анкерний 

болт починав витягуватись. Якщо врахувати, що рами кріплення були не 

новими і замки на час експерименту вже були просівшими, можна припустити, 

що зусилля становило не менше 100 кН. 
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а)      б) 

Рисунок 5.5 – Стан суміші, що саморозширюється, на анкері (а) і на 

стінках шпуру (б), через 4 години після закріплення 

 

При розкритті вибоєм підривки підошвених анкерів було встановлено 

основні особливості фіксації болтів сумішами, що саморозширюються в 

тріщинуватому масиві. Внаслідок великої порушеності порід спостерігалися 

підвищені втрати суміші в тріщинах, що перетинали вісь шпуру. Висока 

тріщинуватість сприяла переміщенню породних блоків від шпуру і їх 

ущільненню, що призводило до розширення суміші в умовах великих 

допустимих деформацій і відповідно не забезпечувало високих тисків 

розширення (рис. 5.6).  

Візуальні спостереження свідчать, що рух порід відбувався по площинам 

розшарування, які були сформовані в масиві до початку робіт. Таким чином 

дезінтеграція порід не дозволяє отримати високе зусилля закріплення, що 

співпадає з результатами експериментів на бетонних зразках в пластиковій 

оболонці. 
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а)      б) 

Рисунок 5.6 – Анкери закріплені сумішшю, що саморозширюється, 

розкриті вибоєм підривки 

 

Покрівельні анкери витягувались також за допомогою ручної лебідки з 

храповим механізмом через ланцюг (рис. 5.7). Гак лебідки фіксували до 

гачкового елементу зчеплення вагонетки ВГ-2,5.  

 

 

Рисунок 5.7 – Тестування закріплення анкерів сумішшю, що 

саморозширюється в породах покрівлі методом витягування  
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Застопорена вагонетка була навантажена породою з підривки на дві 

третини. При навантажені анкера вагонетка відривалась від рейків, але анкер не 

рухався. Це дає привід стверджувати, що зусилля закріплення становило не 

менше 50 кН. Відсутність пристрою для тестування зусилля закріплення 

анкерів зумовила неможливість отримання точних значень зусилля закріплення 

анкерів в натурних умовах. 

В результаті проведених досліджень було виявлено наступні недоліки:  

- витрати суміші в шпурах перевищують розрахункові в 1,5-2,5 рази, що 

пов’язано з непередбаченими втратами суміші в тріщинах; 

- низька ефективність технології при температурах 14-18 градусів, що 

характерні для квершлагу; 

- недосконала технологія поміщення закріплюючої суміші у шпури. 

Відповідні висновки містяться в актах і протоколах приймальних 

досліджень наведених у додатках Б1 – Б4. 

 

5.2 Шахтний експеримент по забезпеченню стійкості порід анкерним 

кріпленням при фіксації анкерів сумішами, що саморозширюються в 

квазісуцільному масиві 

5.2.1 Гірничо-геологічна характеристика експериментальної ділянки і 

методика експериментальних робіт 

 

Роботи були проведені в березні-травні 2017 року в умовах конвеєрної 

виробки 13 східної лави пл. с11 ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая». 

Лава працювала за простяганням пласта. Конвеєрна виробка проводилася 

за лавою (рис. 5.8). Основне кріплення аркове КМП-А3/15,5 з профілю СВП–

27. Рами встановлені з кроком 0,5 м. Виробка охоронялась полосою з накатних 

кострів шириною 0,8 м, обмеженою з боку виробленого простору двома рядами 

органного кріплення. 

Вугільний пласт складної будови з трьох пачок. Потужність верхньої 

пачки коливається в діапазоні 0,74 – 0,83 м, середньої – 0,25-0,27 м, нижньої – 
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0,39-0,66 м. Потужність породного прошарку між пачками від 0 до 0,20 м. 

Залягання пласта полого-хвилясте, кут падіння 9-10 °. 

 

 

Рисунок 5.8 – Викопіювання з плану гірничих виробок пласта с11 ДП 

«Шахта ім. Н.С. Сургая» 

 

Безпосередня покрівля представлена алевролітом і аргілітом слабо 

слюдистим з горизонтальною шаруватістю. Алевроліт тріщинуватий, 

відноситься по стійкості до категорії Б3, за класифікацією ДонВУГІ. В виробці 

спостерігається невелике виділення води з покрівлі до 0,5 м3/год. Коефіцієнт 

міцності за шкалою проф. М.М. Протодьяконова 1-4. Основна покрівля 

представлена піщаником. За класифікацією ДонВУГІ по обваленню відноситься 

до категорії А2. Безпосередня підошва пласта представлена алевролітом, 

міцністю за шкалою проф. М.М. Протодьяконова 3-4. За класифікацією 

ДонВУГІ по стійкості верхнього шару підошви відноситься до категорії П3. 

Спостерігається виділення води з підошви до 0,5 м3/год. 

В виробці були проведені інструментальні спостереження за 

конвергенцією. Спостереження включали виміри висоти виробки експрес 
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методом на ПК 0-70, візуальні спостереження за станом порід і кріплення, 

виміри на контурних станціях. Спостереження на контурних вимірних станціях 

вели по методиці наведеній в п. 2.2. В якості реперів використовувались 

маркери на рамах кріплення. Відповідні акти і протоколи експериментів 

наведені в додатках В1, В2. 

Візуальні спостереження за станом виробки показали, що з боку покрівлі 

відзначається деформування верхняків аркового кріплення та локальні вивали 

внаслідок зміщень порід покрівлі, вектори яких переважно спрямовані 

перпендикулярно площині нашарування порід, породи покрівлі представлені 

крупно-блоковим середовищем, у виробці спостерігається деформування 

замкових з'єднань, розрив скоб і планок. 

Результати вимірів показали, що період інтенсивних зрушень корелює з 

часом потрапляння виробки в зону опорного тиску від лави. Це збігається з 

відомими уявленнями про деформаційні процеси в виробках, що 

підтримуються в зоні впливу очисних робіт. 

Інтенсифікація конвергенції спостерігається на ділянці 80-60 м перед 

вибоєм, вертикальна конвергенція складає більше 1,0 м. Опускання покрівлі 

становить від 55 до 64 % від загальної конвергенції. Перед лавою проводиться 

ремонт виробки. 

Зона впливу опорного тиску поширюється на 50 м від лави. На цій ділянці 

відзначаються зміщення порід покрівлі і підошви виробки, а на відстані більш 

50 м відбувається їх стабілізація і загасання. В зоні впливу лави породи 

покрівлі розшаровуються і розтріскуються орієнтованими під гострим кутом до 

залягання тріщинами. 

Експериментальна ділянка мала довжину 10 м і розташовувалась на 

73ПК-73ПК+10м (рис. 5.5). На ділянці було встановлено 2 контурні станції 

(73ПК+4м, 73ПК+7м). Інструментальні спостереження були проведені з 

використанням методики, наведеної у підрозділі 2.2. 

На експериментальній ділянці був реалізований спосіб забезпечення 

стійкості виробок за допомогою анкерного кріплення з фіксацією анкерів 

сумішами, що саморозширюються. Реалізація способу велась наступним чином. 
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На відстані 10 м від вибою конвеєрної виробки, що проводилась за лавою 

за допомогою ручного свердла СЕР-19 бурили шпури. В поперечному перетині 

бурили 2 шпури під кутами 55 і 125 градусів до горизонталі за схемою (рис. 

5.9). Шаг буріння в напрямку продольної осі виробки співпадав з шагом 

встановлення рам кріплення і складав 0,5 метри. Довжина шпурів складала 

2,0 м, діаметр 42 мм. Після буріння готували невибухову суміш, що 

саморозширюється. Приготування вели послідовно для двох шпурів за один 

раз. Для цього в 10 літрову ємність виливали 1,125 л води і 0,375 л 

пластифікатора Sika BV 3M, перемішували. Після цього малими порціями 

додавали 4,5 кг порошку, що містив отримані сухим помолом кальциновану 

соду; гумат натрію і негашене вапно відповідно до [136]. 

 

 

Рисунок 5.9 – Схема установки анкерів з закріпленням їх сумішами, що 

саморозширюються 
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Згідно з розрахунками в кожний шпур подавали 2 кг суміші, що 

саморозширюється. Установку анкерів проводили за допомогою пластикової 

труби з герметизатором, відповідно до наведеної вище технології, апробованої 

в умовах вентиляційного квершлагу гор. 824 м. Анкери фіксували дерев’яними 

клинами. Спостереження проводились протягом 57 діб. 

 

5.2.2 Результати інструментальних спостережень і їх аналіз  

 

Опускання покрівлі на контрольній і експериментальній ділянках 

наведені на рис. 5.10. Співвіднесення результатів інструментальних 

спостережень за підняттям підошви на контрольній і експериментальній 

ділянках дозволяє зробити висновок, що впровадження анкерного кріплення 

для підвищення стійкості виробок дозволяє зменшити опускання покрівлі (рис. 

5.10). 
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Рисунок 5.10 – Опускання покрівлі конвеєрної виробки 13 східної лави 

пл. с11 на експериментальній (1) і контрольній (2) ділянках 

 

На ділянці конвеєрної виробки 13 східної лави пл. с11 25-60 м за лавою 

підняття зменшилися в середньому на 18%.  
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Швидкість опускання покрівлі на етапі інтенсивних деформацій на 

контрольній ділянці сягає 0,91 мм/добу, а на експериментальній – 0,74 мм/добу. 

Середня швидкість деформацій за весь період спостережень на контрольній 

ділянці сягала 0,53 мм/добу, а на експериментальній ділянці – 0,43 мм/добу. 

Стабілізація процесу опускання покрівлі характеризується затуханням 

швидкості деформацій. На експериментальній ділянці затухання 

спостерігається раніше ніж на контрольній. Візуальні спостереження показали, 

шо розшарування в заанкерованій частині виробки значно менші, а вивали не 

спостережувались. Таким чином ефективність запропонованого способу 

доведена в шахтних умовах. Відповідний акт приймальних випробувань 

наведено в додатку Г. Результати проведених експериментальних робіт в 

шахтних умовах дозволили отримати справку про впровадження результатів 

дисертації, наведену в додатку Д. 

 

5.2.3 Економічна оцінка закріплення анкерів сумішами, що 

саморозширюються 

 

Економія витрат виробництва на робочому місці, де впроваджується нова 

технологія визначається за формулою: 

IР = (IБ–IH)×QH, грн, 
 

де IБ, IН – загальні витрати виробництва на одиницю продукції (обсяг 

робіт) відповідно для базового і нового варіантів, грн.; 

QH – загальний обсяг виробництва при використанні нової технології.  

Оскільки єдиною відмінністю між традиційним анкерним кріпленням і 

тим, що пропонується в роботі є скріплююча суміш, при порівнянні вартості 

робіт доцільно враховувати лише цю різницю. Після моніторингу цін на ампули 

від Minova Ekochem S.A. lokset 25/300, lokset 28х700 ST1-240, 0,6 sf 25/300 

(прискорена) зроблено висновок, що середня вартість однієї ампули становить 

близько 1 USD. Таким чином для кріплення анкера в шпурі довжиною 2,0 м 
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затрати на полімерну композицію в цінах 20.01.2017 р становлять близько 80 

грн. 

Приведемо розрахунок для ділянки 10 м. Відстань між рамами становить 

0,5 м, під кожну раму встановлюють 2 анкери. Таким чином загальне число 

анкерів становить 40 штук. 

 
1 Базовий варіант 
 
1.1 Витрати на полімерні анкери: 
 

Самп = Tа × Vанк, 

 
де Tа – витрати на кріплення 1 анкера. За результатами аналізу цін  Tа=80 

грн./анк; 

Vанк – об'єм анкерного кріплення на контрольній ділянці, Vанк=40 шт; 

Самп = 80×40 = 3200 грн. 
 
1.2 Питомі витрати базового варіанту на 1 п.м.: 

 
IБ = 3200 / 10 = 320 грн./п.м. 

 
2 Новий варіант 
 
2.1 Витрати на суміш, що саморозширюється, яку використовують для 

кріплення анкерів  
 

С
нрс = Tнрс × V

анк 

 
де Tнрс – витрати НРС на кріплення 1 анкера. За результатами аналізу цін  

Tа=80 грн/анк.; 

Vанк – об'єм анкерного кріплення на контрольній ділянці, Vанк=40 шт. 

Розрахунки С
нрс зведені в табл. 5.1. У кожен шпур заливали суміш, що 

саморозширюється на глибину 2,0 м, масою 3,0 кг. 
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Таблиця 5.1 – Витрати на матеріали, що витрачаються при укріпленні  
 

№ Матеріал, кг Кількість 
Ціна одиниці 
матеріалу, 

грн. 

Вартість 
матеріалу, 

грн. 
1 Невибухова суміш, що 

саморозширюється 
3,0×40 17 2040 

2 Пластифікатор  
Sika BV 3M 

0,225×40 36 324 

3 Разом   2364 
 

2.3 Питомі витрати нового варіанту на 1 п.м.: 

 

Iн = (2364) / 10 = 236,40 грн/п.м. 

 

3 Економічний ефект від реалізації способу 

Економічний ефект від реалізації способу укріплення сумішами, що 

саморозширюються, віднесений до 1 погонного метра виробки 

 

IР = IБ-IH = 320,00 – 236,40 = 83,60 грн/п.м. 

 

5.3 Оцінка ризиків травмування гірників в підготовчих виробках 

 

Оскільки на сьогодні відсутні методики оцінки ризику травмування 

гірників від вивалів порід, а відомі методи оцінки ризику не можуть бути 

напряму використані для зазначеної мети, була здійснена спроба побудувати 

алгоритм і розробити на його основі авторську методику оцінки. В якості 

прототипів були прийняті підходи, що використовувались в роботах [35, 36]. 

Таким чином під ризиком розуміється ймовірність обвалення порід 

внаслідок руйнування покрівлі, що призводить до травмування гірників. В 

загальному вигляді він може бути розрахований за формулою: 
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,    (5.1) 

 

де Pо – імовірність обвалення порід; 

Sо – важкість наслідків обвалення порід. 

Використовуємо ймовірнісний підхід, щоб отримати можливість 

кількісних оцінок імовірності обвалення Pо. На першому етапі визначаються 

основні фактори, що впливають на вивали порід покрівлі. Для кожного фактора 

імовірність обвалення встановлюється окремо. Для цього кожному фактору на 

основі методу експертних оцінок присвоюється рівень ваги (В). Вага 

змінюється від 1 (найнижчий вплив) до 10 (максимальний вплив). Кожний 

фактор градуюється від 0 до 4, чим характеризується коефіцієнт імовірності 

обвалення для кожного і-го фактора Pві. При значенні показника Pві.=0 

імовірність обвалення близька до нуля, при Pві.=4 – імовірність максимальна. 

Таким чином імовірність вивалів з покрівлі може бути представлена у 

вигляді: 
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де вiP i, maxвiP  та iВ  – коефіцієнт ймовірності обвалення для і-го фактора, 

максимальний коефіцієнт ймовірності та вага i-го параметру, відповідно. 

Важкість наслідків обвалення порід покрівлі (Sо), що використовується в 

(5.1), має дорівнювати 1 (найвищий ранг) у відповідності з [137]. Оскільки  

обвалення порід покрівлі може призвести до травм, інвалідності та смертності 

шахтарів, пошкодження обладнання, перебоїв та затримок в видобутку. 

Частина вивалів призводить до ушкодження обладнання. Це викликає зупинки і 

перебої у роботі підприємства, пов’язані з необхідністю ремонту обладнання, 

відновлення систем і поновленню роботи шахти в нормальному режимі. 

В якості факторів, що впливають на утворення вивалів, для проведення 

експертного оцінювання були запропоновані три групи: геологічні, проектні і 
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технологічні фактори. До геологічних віднесені: глибина робіт, стійкість 

покрівлі, стійкість підошви, обводненість, наявність пластів супутників, вплив 

зближених пластів при їх підробці. До проектних: довжина панелі, однорідність 

панелі (геологічні порушення, коливання фіз.-мех. властивостей тощо), ширина 

виробки, стан основного кріплення на всіх етапах підтримання. До 

технологічних: час підтримання виробки, додаткове кріплення, кріплення 

покрівлі анкерами. Лист опитування наведено в додатку Ж1. 

Експертами були наукові і науково-педагогічні співробітники провідних 

галузевих інститутів і ВНЗ України зі ступенями кандидатів і докторів наук, 

сферою наукових інтересів яких є питання стійкості виробок, їх кріплення, 

боротьба з вивалами порід і їх профілактика; працівники технічної служби 

шахт, особи надзору, служби охорони праці зі стажем роботи в галузі не менше 

10 років; співробітники проектно-конструкторських організацій з гірничим 

профілем. 

Мірою узгодженості оцінок експертів прийнято коефіцієнт конкордації 

Кендала при наявності зв’язаних рангів: 
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де d2 – сума квадратів різниць рангів (відхилень від середнього); 

m – кількість експертів в групі; 

n – кількість факторів; 

Li – число зв'язок в оцінках і-го експерта; 

tі – кількість елементів в і-й зв’язці і-го експерта. 

Зведена матриця рангів побудована по результатам експертного 

опитування наведена в додатку Ж2. 

Оскільки в оцінках всіх експертів є ранги з однаковим ранговим 

номером (зв’язані) було проведено їх переформатування без змінення думки 

експерта. Результати переформатування наведені в таблицях додатку Ж3. 
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Матриця рангів з урахуванням переформатування наведена в табл. 5.2. 

При цьому    224ij
ij

ij x
n

x
xd . Аналіз значимості факторів в порядку 

зростання наступний x7=108; x3=127; x5=152,5; x8=186,5; x9=213,5; x6=227; 

x1=229; x4=232; x11=239; x12=242,5; x10=296; x13=297,5; x2=361,5. 

Згідно з 5.3 оцінка ступені узгодженості експертів має вигляд 

 

34,0
27032)1313(32

5,5965112
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W  

 

Встановлено, що W = 0,34, це вказує  на слабкий зв'язок ступені 

узгодженості думок експертів. 

Для оцінки значимості коефіцієнта конкордації розрахуємо критерій 

узгодженості Пірсона. 
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Розрахований 2  порівняємо з табличним значенням для числа ступенів 

свободи 12 при рівні значимості α = 0,05. Розрахований 2  (128,8) більше за 

табличний (21,02607), тому отримані результати мають сенс і W = 0,34 не 

випадкова величина. Тому результати можуть бути використовуватись в 

подальших дослідженнях. 

Таким чином, задаючи мінімальний рівень оцінки (1) фактору x7  (сума 

рангів 108), а максимальний (10) фактору x2  (сума рангів 361,5). Маємо 

наступні оцінки в порядку зростання: x7=1; x3=1,7; x5=2,6; x8=3,8; x9=4,7; x6=5,2; 

x1=5,3; x4=5,4; x11=5,6; x12=5,8; x10=7,7; x13=7,7; x2=10. 
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Таблиця 5.2 – Матриця рангів 
 

Е
кс
пе
рт
и 

 

Ф
ак
то
ри

 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 ∑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 12 2 7 2 10 2 6 8 12 4 10 12 91 

2 9 13 5,5 9 5,5 5,5 2 5,5 9 12 12 2 2 91 

3 9 12 1 5 4 3 7 3 6 12 9 9 12 91 

4 9 12 2 6 2 4 6 2 9 12 9 9 12 91 

5 9,5 13 1,5 9,5 3 6,5 1,5 9,5 4,5 6,5 4,5 9,5 13 91 

6 3 12 2 4 7 5 1 12 7 7 10 10 12 91 

7 13 13 4,5 4,5 3 8 1,5 1,5 8 11 6 8 11 91 

8 5 12 12 12 7 9 2 2 5 10 7 3 9 91 

9 12 13 2 10 5 10 2 2 7 7 10 5 10 91 

10 10 12 7 7 4 7 2 1 7 12 7 3 12 91 
11 4 13 2 8,5 5,5 8,5 2 2 8,5 11 13 8,5 5,5 91 

12 4 13 2,5 10 5,5 7,5 1 2,5 10 10 13 7,5 5,5 91 
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Продовження табл. 5.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
13 9 7 2 12 11 13 2 3 6 9 5 5 9 91 

14 4 11 3 8 6 6 2 2 8 11 11 11 11 91 

15 10 13 3,5 3,5 1,5 5,5 1,5 13 7,5 10 7,5 5,5 10 91 

16 10 10 10 10 4 4 2 2 10 10 10 4 10 91 

17 12 12 4 12 8 8 1,5 1,5 4 4 12 6 8 91 

18 13 13 1 2,5 5,5 5,5 5,5 2,5 8,5 8,5 5,5 11 11 91 

19 9 11 5 3 1 5 3 9 9 13 5 9 12 91 

20 11 8 5 5 2 5 2 11 8 11 5 8 13 91 

21 8,5 13 4,5 7 2,5 2,5 4,5 1 11 6 8,5 11 13 91 

22 13 7,5 1 3,5 10 13 7,5 5,5 2 10 5,5 3,5 10 91 

23 3 11 3 6,5 11 11 3 3 3 11 6,5 11 11 91 

24 1 13 4 4 4 8 4 10 10 10 7 7 12 91 

25 11 13 3 12 1 2 8 8 4 6 5 11 8 91 

26 9 13 2 6 1 7,5 3 4,5 4,5 7,5 11 11 13 91 
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Продовження табл. 5.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
27 2 13 11 4,5 4,5 13 9,5 7 2 7 7 9,5 2 91 

28 4 12 4 8 6 8 1 12 10 2 4 12 10 91 

29 3 11 11 11 2 8 8 11 1 11 5 5 5 91 

30 1 13 2 8,5 5 5 3 13 10 7 5 8,5 11 91 

31 2 12 4 12 8 8 6 12 8 12 5 2 2 91 

32 5,5 2 2 5,5 8 11 5,5 11 2 11 11 13 5,5 91 

Сума 
рангів 

229 361,5 127 232 152,5 227 108 186,5 213,5 296 239 242,5 297,5 2912 

d 5 138 -97 8 -71,5 3 -116 -37,5 -10,5 72 15 18,5 73,5  

d2 25 18906,3 9409 64 5112,25 9 13456 1406,25 110,25 5184 225 342,25 5402,25 59651,5 
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В наведеному дослідженні оцінки експертів достатньо сильно 

відрізнялись. Зведений граф експертних оцінок групованих по факторам 

наведено на рис. 5.11. 

 

 

 

Рисунок 5.11 – Граф оцінок експертів групованих по факторам  

 

Аналіз вказує на те, що найбільш узгодженими були думки експертів 

стосовно впливу факторів x2 (стійкість порід), x13 (анкерне кріплення), x10 (стан 

основного кріплення). Найменш узгодженими були оцінки x8 (однорідність 

панелі), x7 (довжина панелі). Найбільш широким був діапазон оцінок по 

факторам x5 (наявність пластів супутників), x1 (глибина робіт), x8 (однорідність 

панелі). На те, певно, є і об’єктивні і суб’єктивні причини. Особистий досвід, 

конкретні умови роботи, різні задачі, що вирішувались експертами протягом їх 

професійної діяльності, притаманність більш середніх чи, навпаки, різко різних 

оцінок. Для аналізу отриманих експертних оцінок було використано кластерний 
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аналіз. Деревоподібна кластеризація експертів наведена на рис. 

5.12.

  

Рисунок 5.12 – Дендрограма експертів 

 

З рисунка видно, що експерти 13, 23, 25, 29, 31, 32 утворюють окремі 

кластери, тобто їх думки не узгоджуються з іншими. Далі можна виділити два 

великих окремих кластера експертів, що перекривають один одного. 

Використовуючи метод К-середніх поділимо всіх експертів на два кластери 

(рис. 5.13). Аналізуючи результати кластерізації бачимо, що першій експертній 

групі (Cluster 1) притаманні більш опозиційні оцінки майже в повному 

діапазоні, при цьому загальний середній бал в них нижче, а друга група 

експертів (Cluster 2)  більш схильна до оцінювання в верхній третині діапазону 

балів. В них майже немає низьких оцінок, при цьому загальний середній бал в 

цій групі більш високий. Цим частково пояснюється слабкий рівень 

узгодженості експертних оцінок. Але якщо аналізувати взаємні співвідношення 

балів, очевидно схожа динаміка оцінювання по факторам, хоч і з різним 

абсолютним значенням.  
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Рисунок 5.13 – Графік координат центрів кластерів 

 

Так в діапазоні факторів x1 – x7, графіки мають однаковий характер, в 

діапазоні x7 – x11, x12– x13 прирости і зменшення майже повністю співпадають. 

Лише між факторами x11 – x12 протилежна динаміка. Таким чином, в цілому 

оцінки експертів достатньо узгоджені по взаємній вазі факторів між собою. За 

умови використання експертами з кластера 2 оцінок по факторам в повному 

діапазоні балів, а не лише в верхній третині діапазону чисельна міра 

узгодженості була б вище.  

Оскільки зоною підвищеного інтересу в межах дослідження 

дисертаційної роботи є вплив на вивали анкерного кріплення, була проведена 

оцінка розбіжності експертних думок по фактору х13 (анкерне кріплення) (рис. 

5.14). Діапазон розбіжності оцінок становить 30%, при цьому експерт 13, думки 

якого не узгоджуються з іншими (рис. 5.12) поставив занижену оцінку фактору. 
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Рисунок 5.14 – Експертні оцінки по фактору х13 (анкерне кріплення) 

відносно медіани 

 

Таким чином, проведений аналіз експертних оцінок свідчить, що 

результати можуть бути використані в подальшому аналізі. 

Вага кожного фактора, згідно з обробленими оцінками експертів, 

представлена у вигляді діаграми рис. 5.15. Важливо, що фактори х2  і х13 

займають майже 25% від загального обсягу. Інші фактори представлені по мірі 

зростання від х7 до х10. За розміром секторів можна оцінити відсоток ваги 

кожного з факторів в протидії вивалам.  

Результати експертних оцінок підставлені в формулу (5.2) дають 

можливість оцінити частку вкладу кожного фактору в вивалоутворення, а 

також кожної групи (геологічні, проектні, технологічні параметри) факторів як 

в цілому, так і на конкретному підприємстві. Для проведення таких оцінок в 

конкретних умовах необхідно враховувати вагу кожного фактора.  
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Рисунок 5.15 – Діаграма часткового розподілу експертних оцінок по 

факторам 

 

Введемо шкалу ваги для кожного фактору (табл. 5.3). Значення «0» для 

характеристики ваги означає, що негативний вплив зазначеного фактору 

відсутній. Значення «4» - означає максимальний негативний вплив на 

вивалоутворення.  

Згідно з наведеною методикою максимальний ризик оцінюється у 258,8 

бали, а мінімальний у 41,6. На основі залежності (5.2) ризик обвалення покрівлі 

становить від 16% до 100%. Таким чином запропоновано ввести чотирибальну 

систему оцінювання небезпеки вивалів за наступними рівнями «низький» (16-

36,9), «середній» (37-57,9), «високий» (58-78,9), «критичний» (79-100) (табл. 

5.4). Діапазон поділено пропорційно, оскільки статистична інформація для 

поділу на діапазони відсутня.  

Відповідно до наведених рівнів імовірності вивалу імовірність 

вивалоутворення характеризується показниками «дуже низька», «можлива», 

«вирогідна», «високо вирогідна».  
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Таблиця 5.3 – Вага кожного фактору 

Вага Фактори, од вим. 
0 1 2 3 4 

Глибина робіт (х1), 
(м) 

- 
від 40 до 

200 
від 200 
до 400 

від 400 
до 600 

Менше 
40, 

більше 
600 

Стійкість покрівлі 
(х2), категорія 
ДонВУГІ 

Б5 Б4 Б3 Б2 Б1 

Стійкість підошви 
(х3), категорія 
ДонВУГІ 

П3 П2 П1   

Обводненість (х4) 
Суха 

покрівля
Волога 
покрівля 

Слабе 
капання

Інтенсив
не 

капання 

Постійний 
потік 

Пласти супутники  
(їх наявність) (х5) 

Відсутні
На 

відстані 
>20m 

На 
відстані 
15-20m 

На 
відстані 
10-15m 

На 
відстані 

<10m 
Вплив зближених 
пластів (при їх 
відробці) (х6) 

Відсутні
На 

відстані 
>20m 

На 
відстані 
15-20m 

На 
відстані 
10-15m 

На 
відстані 

<10m 
Довжина панелі (х7), 

м 
- <500 м 

500-
1000м 

1000-
1500м 

>1500м 

Однорідність панелі 
(х8) 

- 
Умовно 
однорідна

Частково 
однорід-

на 

Неодно-
рідна 

 

Ширина виробки (х9), 
м 

- < 4м 4-5,5м 5,5-7 м >7м 

Стан основного 
кріплення (ціликів) 

(х10) 
- задовільний   

незадовіль
ний 

Час підтримання 
виробки (х11), років 

- < 1 року 
1-2 
роки 

2-3 роки >3 років 

Додаткове кріплення 
(х12) 

- 
В 

задовіль-
ному стані

<50% в 
незадо-
вільному 
стані 

>50% в 
незадовіль
ному стані 

відсутнє 

Кріплення покрівлі 
анкерами (х13) 

- 
Енерго--

абсорбуючі
анкери 

Дворів-
неві 

анкерні 
системи

Жорсткі 
анкери 

Болти не 
встановле

ні 
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Таблиця 5.4 – Класифікація рівнів ризиків вивалів 

 

Небезпека 
вивалів 

Рівень 
імовірності 
вивалу, P0,% 

Імовірність 
вивалу 

Рівень ризику 
травмування від 

вивалу 
Низька 16-36,9 Дуже низька Прийнятний 

Середня 37-57,9 Можлива 

Прийнятний за 
умови нагляду і 
періодичного 
моніторингу 

Висока 58-78,9 Вірогідна 
Неприйнятний без 
заходів постійного 

контролю 

Критична 79-100 
Висока  

вірогідність 
вивалу 

Неприйнятний 

 

В залежності від імовірності вивалів рівень ризику є «прийнятним», 

«прийнятним за умови нагляду і моніторингу», «неприйнятний без заходів 

постійного контролю» і «неприйнятний». В останньому випадку необхідно 

проведення додаткових заходів для зниження імовірності вивалів. 

Аналіз запропонованої методики оцінки ризику травмування від вивалів 

з покрівлі дозволив встановити, що незалежно від небезпеки вивалів кріплення 

анкерами дозволяє знизити рівень імовірності вивалу до 8,9% (при зміні ваги 

від 1 до 4). Тобто анкерне кріплення є дієвим інструментом зниження ризику 

травмування. 

 

5.4 Висновки по розділу 

 

1. Візуальні обстеження і фотофіксація зрізів підошви при підривці в 

перетині, що містить анкер закріплений сумішами, що саморозширюються, 

дозволили встановити, що висока тріщинуватість сприяла втратам суміші в 

тріщинах, а також переміщенню породних блоків від шпуру і їх ущільненню, 

що призводило до розширення суміші в умовах великих допустимих 

деформацій і відповідно не забезпечувало високих тисків розширення. При 
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цьому зусилля закріплення в підошві анкера довжиною 1,0 м через 24 години 

становило не менше 100 кН. Зусилля закріплення анкера довжиною 1,0 м через 

24 години в покрівлі не менше 50 кН. 

2. Виявлено наступні недоліки розробленої технології: 

- витрати суміші в шпурах перевищують розрахункові в 1,5-2,5 рази, що 

пов’язано з непередбаченими втратами суміші в тріщинах; 

- низька ефективність технології при температурах 14-18 градусів; 

- недосконала технологія поміщення закріплюючої суміші у шпури, 

особливо висхідні. 

3. Шахтний експеримент по забезпеченню стійкості порід за допомогою 

анкерного кріплення при фіксації анкерів сумішами, що саморозширюються в 

умовах конвеєрної виробки 13 східної лави пл. с11 ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая» 

дозволив встановити, що при реалізації запропонованого способу: 

- на ділянці конвеєрної виробки 25-60 м за лавою підняття зменшилися в 

середньому на 26%; 

- швидкість опускання покрівлі на етапі інтенсивних деформацій на 

контрольній ділянці знизилась на 18%,  а середня швидкість деформацій за весь 

період спостережень на 18,8%. Візуальні спостереження показали, що 

розшарування в заанкерованій частині виробки значно менші, а вивали не 

спостережувались. Таким чином ефективність запропонованого способу 

доведено в шахтних умовах, що констатовано в відповідному акті 

впровадження. 

4. Розрахункова економічна ефективність способу з позицій зниження 

витрат на матеріали при кріпленні складає 83,60 грн/п.м. 

5. Розроблено методику оцінки ризику травмування від руйнування покрівлі 

в підготовчих гірничих виробках, що ґрунтується на використанні експертних 

оцінок. Дослідження методами математичної статистики довело доцільність 

використання результатів експертного опитування. Запропоновано систему 

оцінювання небезпеки вивалів і відповідного рівня ризику травмування. Аналіз 

розробленої методики оцінки ризику травмування від вивалів з покрівлі дозволив 
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встановити, що незалежно від небезпеки вивалів кріплення анкерами дозволяє 

знизити рівень імовірності вивалу до 8,9 %. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, в якій вирішена 

актуальна науково-прикладна задача встановлення закономірностей зміцнення 

гірських порід анкерами, що фіксуються по всій довжині шпуру сумішами, які 

саморозширюються в процесі твердіння, для управління стійкістю гірських порід, 

зменшення вивалоутворення і, як наслідок, зниження рівня травматизму від 

вивалів в протяжних виробках. 

Основні наукові і практичні результати роботи полягають у наступному: 

1. В результаті шахтних інструментальних спостережень отримали розвиток 

уявлення про динаміку розвитку зрушень і деформацій порід покрівлі закріплених 

анкерним і анкерно-рамним кріпленням, які зумовлюють вивалоутворення, а 

саме: 

- поза зоною впливу очисних робіт деформації контуру виробки, закріпленої 

анкерним кріпленням, впродовж 32-38 діб зростають лінійно, після чого мають 

затухаючий характер. Розшарування товщі при цьому відбувається непропорційно 

глибині. В умовах шахти Добропільська вже на 14 добу після проведення виробки 

на відстані від контуру 2,7 м породи покрівлі втрачають суцільність, 

розшаровуючись відносно нерухомого репера на 3 мм, а породи на глибині 2,7 і 

2,5 м стискаються, тут зароджуються дефекти. Приконтурна ділянка 0,6-0,8 м має 

найбільші розшарування. В цій зоні загроза травматизму від вивалів вкрай низька, 

але мають використовуватись профілактичні заходи;  

- в зоні впливу очисних робіт бурошнекової установки породи покрівлі 

активно відшаровуються плитками товщиною 5-8 см. Після виймання вугілля 

відшарування покрівлі активізуються, що призводить до деформування затяжки і 

вивалів, що збільшує небезпеку отримання травм; 

- в зоні впливу лави висота зони розшарування досягає величини висоти 

виробки, елементи рамного кріплення мають ознаки масового деформування, 

спостерігаються відшарування і висипання порід з приконтурної частини, 
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оголення анкерів, руйнування анкерних планок і розриви болтів. Ця зона є вкрай 

небезпечною з вивалів; 

- при повторному використанні виробок вивали мають масштабний 

характер, спостерігаються висипання порід разом з анкерами, оголення анкерних 

болтів місцями більше ніж на 1 м, деформації елементів рамного кріплення. В цій 

небезпечній з вивалів зоні використання заходів підвищення стійкості не 

доцільно. 

2. В результаті математичного моделювання встановлено, що підвищення 

коефіцієнта зчеплення анкера з породою призводить до зниження переміщень 

блоку, що відшаровується, за ступеневою залежністю. Загальні деформації анкера 

знижуються, а відносні деформації поблизу тріщини зростають за залежністю 

близькою до логарифмічної від коефіцієнта зчеплення. При цьому високе 

зчеплення анкера з породою і високий модуль закріплювача небезпечні, оскільки 

призводять до появи високих локальних напружень розтягнення і деформацій в 

болтах. Напруження в закріплювачі розподілені стрибкоподібно по довжині зі 

збільшенням амплітуди в напрямку блоку, що відшаровується. Підвищення 

напружень в найнебезпечній для анкерного болта ділянці 0,95-1,05 м становить 

20-26% від напружень на суміжних ділянках. Небезпечними є мінімальні головні 

напруження. Напруження в закріплювачі збільшуються з підвищенням 

коефіцієнта зчеплення, модуля пружності, коефіцієнта Пуассона. 

З точки зору мінімізації напружень в системі «анкер-закріплювач-масив» 

при некритичних зміщеннях блоку, що відшаровується, параметри закріплення 

мають знаходитись в наступному діапазоні: kадг =2-3 од., μ =0,2-0,25; Е= 2-10 ГПа. 

Аналізуючи напруження можна оптимізувати анкерну систему, визначити 

необхідний матеріал і діаметр анкерної штанги, що дозволить мінімізувати ризик 

вивалів покрівлі. 

3. Розроблено спосіб підвищення рівня безпеки праці шахтарів за рахунок 

зниження рівня травматизму від вивалів порід анкерним кріпленням з 

закріпленням анкерів в шпурі за рахунок стиснення їх по всій довжині сумішами, 

що розширюються в процесі твердіння.  
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4. В результаті порівняльних тестів в лабораторних умовах встановлено, що 

максимальне зусилля закріплення анкерних болтів сумішами, що розширюються, 

перевищує зусилля для болтів закріплених смолами більше ніж в два рази, а 

зусилля піддатливості в 1,67 рази більше ніж в експерименті з закріпленням 

Cement KL (Orica) і в 2 рази більше ніж смолою КФ-МТ-15. Аналіз режиму 

роботи таких анкерів свідчить, що система «анкер-закріплювач-порода» має 

механізм роботи близький до сучасних енергоабсорбуючих болтів. Лабораторні 

експерименти на бетонних зразках в натуральному масштабі дозволили 

встановити: 

- для умов порід із закритими тріщинами максимальне зусилля закріплення 

анкерів становило від 19 до 35 кН. Після зрушення болта зусилля зменшувалось 

до 14-24 кН. Область максимальної несучої здатності обмежено діапазоном 

співвідношення d/D від 0,55 до 0,75; 

- для умов непорушених порід ефективний діапазон обмежений 

співвідношенням d/D від 0,55 до 0,85. Максимальні зусилля закріплення болтів 

досягли 80 кН (d/D=0,76) і 100 кН (d/D=0,81) для діаметрів шпуру 32 мм і 43 мм 

відповідно. Зусилля, що утримували анкер при русі (в піддатливому режимі) 

становили 42 кН і 64,8 кН для діаметрів шпуру 32 мм і 43 мм відповідно. 

Встановлено функціональний зв'язок між зусиллям закріплення анкерів 

сумішами, що розширюються, і діаметрами шпуру й анкера. 

5. В результаті досліджень гідратаційного твердіння невибухових сумішей 

на основі оксиду кальцію методами мікроскопії і стендових випробувань на 

установці УНТС було розроблено і запатентовано модифіковану суміш, що 

саморозширюється. 

6. Проведено шахтні дослідження розробленого способу анкерного 

кріплення з фіксацією анкерів сумішами, що саморозширюються, в умовах 

конвеєрної виробки 13 східної лави пл. с11 ДП «Шахта ім. Н.С. Сургая» які 

підтвердили його ефективність для підвищення стійкості порід і зниження 

відшарування покрівлі. Розрахункова економічна ефективність способу з позицій 

зниження витрат на матеріали при кріпленні складає 41,80 грн/анкер.  
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7. Розроблено методику оцінки ризику травмування від руйнування покрівлі в 

гірничих виробках. Запропоновано систему оцінювання небезпеки вивалів і 

відповідного рівня ризику травмування. Апробація розробленої методики оцінки 

ризику травмування від вивалів з покрівлі дозволила встановити, що незалежно від 

небезпеки вивалів кріплення анкерами дозволяє знизити імовірність вивалу до 8,9 %. 
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Додаток А1 
Результати регресійного нелінійного аналізу 

 
Бетонні зразки в металевій оболонці (максимальна F, кН) 

 
dш=32мм  е=3%  б=0,95       

da, мм  12  18  22  26  30 

F1, кН  65,3  69,5  71,2  77  69,4 

F2, кН  64,2  69,7  72,9  75,9  70,7 

F3, кН  63,4  71,4  73,1  78,1  71,3 

хср., кН  64,3  70,2  72,4  77  70,46667

D  0,91  1,09  1,09  1,21  0,943333

n  4,891104  4,915184  4,621009 4,535147 4,221679

 
Бетонні зразки в металевій оболонці (F при русі анкера, кН) 

 

dш=32мм  е=3%  б=0,95       

da, мм  12  18  22  26  30 

F1, кН  31,3  43  41,5  41,8  27,5 

F2, кН  30,5  44,2  42,7  42,6  28,3 

F3, кН  31,2  43,5  41,8  41,5  27,8 

хср., кН  31  43,56667  42  41,96667 27,86667 

D  0,19  0,363333  0,39  0,323333 0,163333 

n  4,393572  4,253869  4,913076 4,079707 4,674038 

 
Бетонні зразки в металевій оболонці (максимальна F, кН) 

 
dш=42мм  е=3%  б=0,95     

da, мм  18  22  32  36 

F1, кН  60,6  80,8  99,4  96,7 

F2, кН  61,5  82,5  97,2  94,6 

F3, кН  62,3  80,3  97,6  97 

хср., кН  61,46667  81,2  98,06667 96,1 

D  0,723333  1,33  1,373333 1,71 

n  4,254482  4,48257  3,173369 4,114687
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Бетонні зразки в металевій оболонці (F при русі анкера, кН) 

 
dш=42мм  е=3%  б=0,95     

da, мм  18  22  32  36 

F1, кН  52,4  56  64,2  60,8 

F2, кН  53,4  57  65,7  59,2 

F3, кН  52  55,4  64  60,6 

хср., кН  52,6  56,13333  64,63333 60,2 

D  0,52  0,653333  0,863333 0,76 

n  4,176566  4,607662  4,592539 4,660238

 
Бетонні зразки в пластиковій оболонці (максимальна F, кН) 

 
dш=32мм  е=3%  б=0,95                 

da, мм  12  12  15  18  22  22  24  24  26  26 

F1, кН  19,3  18,6  22,1  30,6  34,5  34,4  28,2  28,3  26  25,3 

F2, кН  19,8  19,1  22,6  29,7  35,4  33,8  28,6  27,7  25,8  25,8 

F3, кН  19,3  19  22  30,2  34,6  34,8  27,8  28,5  26,5  26 

хср., кН  19,4666  18,9  22,23333  30,16667 34,8333 34,3333 28,2  28,16667  26,1  25,7 

D  0,08333  0,07  0,103333  0,203333 0,24333 0,25333 0,16  0,173333  0,13  0,13 

n  4,88678  4,35473  4,64535  4,96525  4,45655 4,77581 4,47104 4,85510  4,2408  4,37385

 
Бетонні зразки в пластиковій оболонці (F при русі анкера, кН) 

 
dш=32мм  е=3%  б=0,95                 

da, мм  12  12  15  18  22  22  24  24  26  26 

F1, кН  14  14,3  15,8  20,9  23,2  23,6  20,2  18,3  17,2  17,2 

F2, кН  14,4  14,1  15,8  21,4  23,7  23,3  19,9  18,5  16,9  17,4 

F3, кН  14,3  13,9  16,2  20,9  23,1  24  20,5  18  17,4  16,9 

хср., кН  14,2333  14,1  15,9333  21,0666 23,3333  23,6333 20,2  18,2666  17,1666  17,1666

D  0,04333  0,04  0,05333  0,08333 0,10333  0,12333 0,09  0,06333  0,06333  0,06333

n  4,75331  4,47104  4,66845  4,17267 4,21768  4,90702 4,90148 4,21794  4,77581  4,77581
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Додаток А2 
Матриця парних кореляцій між показниками і основні статистичні характеристики 

(бетонні зразки в металевій оболонці) 
 
Frequencies 
 
 Notes 
 
Output Created 13-FEB-2018 22:45:37
Comments   

Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working 
Data File 

45

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 

Syntax FREQUENCIES 
   VARIABLES=D da F 
   /STATISTICS=MINIMUM 
MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN 
MODE SUM 
   /ORDER=  ANALYSIS . 
  

Elapsed Time 0:00:00,23Resources 
Total Values Allowed 149796

 
 Statistics 
 

  D da F 
Valid 45 45 45N 

Missing 0 0 0
Mean 36,4444 24,0000 76,7733
Std. Error of Mean ,74911 1,09175 1,83294
Median 32,0000 22,0000 72,0000
Mode 32,00 18,00(a) 70,30(a)
Minimum 32,00 12,00 60,60
Maximum 42,00 36,00 99,40
Sum 1640,00 1080,00 3454,80

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 

Frequency Table 
 D 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
32,00 25 55,6 55,6 55,6
42,00 20 44,4 44,4 100,0

Valid 

Total 45 100,0 100,0  
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 da 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
12,00 5 11,1 11,1 11,1
18,00 10 22,2 22,2 33,3
22,00 10 22,2 22,2 55,6
26,00 5 11,1 11,1 66,7
30,00 5 11,1 11,1 77,8
32,00 5 11,1 11,1 88,9
36,00 5 11,1 11,1 100,0

Valid 

Total 45 100,0 100,0  

 
 F 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
60,60 1 2,2 2,2 2,2
61,10 1 2,2 2,2 4,4
61,30 1 2,2 2,2 6,7
61,50 1 2,2 2,2 8,9
62,30 1 2,2 2,2 11,1
63,40 1 2,2 2,2 13,3
64,20 1 2,2 2,2 15,6
65,00 1 2,2 2,2 17,8
65,10 1 2,2 2,2 20,0
65,30 1 2,2 2,2 22,2
69,40 1 2,2 2,2 24,4
69,50 1 2,2 2,2 26,7
69,70 1 2,2 2,2 28,9
70,00 1 2,2 2,2 31,1
70,30 2 4,4 4,4 35,6
70,70 1 2,2 2,2 37,8
71,00 1 2,2 2,2 40,0
71,20 1 2,2 2,2 42,2
71,30 1 2,2 2,2 44,4
71,40 1 2,2 2,2 46,7
71,80 1 2,2 2,2 48,9
72,00 1 2,2 2,2 51,1
72,90 1 2,2 2,2 53,3
73,10 1 2,2 2,2 55,6
75,90 1 2,2 2,2 57,8
76,50 1 2,2 2,2 60,0
77,00 2 4,4 4,4 64,4
78,10 1 2,2 2,2 66,7
80,30 1 2,2 2,2 68,9
80,80 1 2,2 2,2 71,1
81,00 1 2,2 2,2 73,3
82,20 1 2,2 2,2 75,6
82,50 1 2,2 2,2 77,8
94,00 1 2,2 2,2 80,0
94,60 1 2,2 2,2 82,2
95,30 1 2,2 2,2 84,4

Valid 

96,70 1 2,2 2,2 86,7
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97,00 1 2,2 2,2 88,9
97,20 1 2,2 2,2 91,1
97,60 1 2,2 2,2 93,3
98,10 1 2,2 2,2 95,6
99,20 1 2,2 2,2 97,8
99,40 1 2,2 2,2 100,0

  

Total 45 100,0 100,0  

 
 

Descriptives 
 
 Notes 
 
Output Created 13-FEB-2018 22:46:19
Comments   

Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working 
Data File 

45

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES 
   VARIABLES=D da F 
   /STATISTICS=MEAN 
STDDEV MIN MAX . 
  

Resources Elapsed Time 0:00:00,01
 
 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
D 45 32,00 42,00 36,4444 5,02519 
da 45 12,00 36,00 24,0000 7,32369 
F 45 60,60 99,40 76,7733 12,29574 
Valid N (listwise) 45      

 

Oneway 
 Notes 
 
Output Created 13-FEB-2018 22:47:33 
Comments   
Input Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working 

Data File 
45 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 

  Cases Used Statistics for each analysis are based on cases 
with no missing data for any variable in the 
analysis. 

Syntax ONEWAY 
   D da BY F 
   /MISSING ANALYSIS . 

Resources Elapsed Time 0:00:00,03 
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 ANOVA 
 

  
 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

D Between Groups 1111,111 42 26,455 . . 
  Within Groups ,000 2 ,000    
  Total 1111,111 44     
da Between Groups 2288,000 42 54,476 1,513 ,478 
  Within Groups 72,000 2 36,000    
  Total 2360,000 44     

 

Correlations 
 Notes 
 
Output Created 13-FEB-2018 22:48:06
Comments   

Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working 
Data File 

45

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables are 
based on all the cases with valid data 
for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 
   /VARIABLES=D da F 
   /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
   /MISSING=PAIRWISE . 
  

Resources Elapsed Time 0:00:00,05

 
 
 Correlations 
 

  D da F 
D Pearson Correlation 1 ,371(*) ,542(**)
  Sig. (2-tailed)  ,012 ,000
  N 45 45 45
da Pearson Correlation ,371(*) 1 ,805(**)
  Sig. (2-tailed) ,012  ,000
  N 45 45 45
F Pearson Correlation ,542(**) ,805(**) 1
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
  N 45 45 45

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Regression 
 
 Notes 
Output Created 13-FEB-2018 22:49:34
Comments   

Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working 
Data File 

45

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 
   /MISSING LISTWISE 
   /STATISTICS COEFF 
OUTS R ANOVA 
   /CRITERIA=PIN(.05) 
POUT(.10) 
   /NOORIGIN 
   /DEPENDENT F 
   /METHOD=ENTER D da  . 
  

Elapsed Time 

0:00:00,12

Memory Required 1628 bytes 

Resources 

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots 

0 bytes 

 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 da, D(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: F 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,847(a) ,717 ,704 6,69504

a  Predictors: (Constant), da, D 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4769,561 2 2384,780 53,204 ,000(a) 
  Residual 1882,587 42 44,824    
  Total 6652,148 44     

a  Predictors: (Constant), da, D 
b  Dependent Variable: F 
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 Coefficients(a) 
 

Model   Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta     
1 (Constant) 23,398 7,415   3,155 ,003
  D ,690 ,216 ,282 3,190 ,003
  da 1,177 ,148 ,701 7,930 ,000

a  Dependent Variable: F 
 

ExSmooth 
 Notes 
 
Output Created 13-FEB-2018 22:51:23
Comments   

Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working Data 
File 

45

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used 
No missing values are allowed. 

Syntax EXSMOOTH /VARIABLES=D da F 
   /MODEL=NN 
   /ALPHA=.1 
   /INITIAL=CALCULATE. 
 

Resources Elapsed Time 
0:00:00,06

Amount of Output PRINT = DEFAULT 
Saving New Variables NEWVAR = ALL 
Maximum Number of New 
Variables Generated Per 
Procedure 

MXNEWVAR = 60 

Maximum Number of New 
Cases Per Procedure MXPREDICT = 1000 

Time Series 
Settings (TSET) 

Length of Seasonal Period 
Unspecified 

FIT_1 Fit for D from EXSMOOTH, MOD_1 
NN A ,10 

ERR_1 Error for D from EXSMOOTH, MOD_1 
NN A ,10 

FIT_2 Fit for da from EXSMOOTH, MOD_1 
NN A ,10 

ERR_2 Error for da from EXSMOOTH, 
MOD_1 NN A ,10 

FIT_3 Fit for F from EXSMOOTH, MOD_1 
NN A ,10 

Variables 
Created or 
Modified 

ERR_3 Error for F from EXSMOOTH, MOD_1 
NN A ,10 

Number of New Cases Added 
0
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 Model Description 
 
Model Name MOD_1 

1 D 
2 da 

Series 

3 F 
Trend None Simple Model 

Seasonality None 

Applying the model specifications from MOD_1 
 
 Initial Smoothing State 
 

  D da F 
Level 36,44444 24,00000 76,77333

 
 Smoothing Parameters 
 

Series Alpha (Level) 

Sums of 
Squared 
Errors df error 

D ,10000 589,40263 44
da ,10000 1699,80972 44
F ,10000 4332,00287 44
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Додаток А3 
Результати регресійного нелінійного аналізу  

(бетонні зразки в металевій оболонці) 
 

Nonlinear Regression Analysis 
 
 Notes 
 
Output Created 15-FEB-2018 22:11:51
Comments   
Input Data D:\SPSS\наука статистика\111.sav 
  Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working Data 

File 45

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as missing. 

  Cases Used Statistics are based on cases with no missing values for any variable 
used. Predicted values are calculated for cases with missing values on 
the dependent variable. 

Syntax MODEL PROGRAM a=0 b=0 c=0 e=0 g=0 . 
 COMPUTE PRED_ = a   +  b * D * D + c *  da * da + e *da * D. 
 NLR F 
/OUTFILE='C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\spss2436\SPSSFN
LR.TMP' 
   /PRED PRED_ 
   /CRITERIA SSCONVERGENCE 1E-8 PCON 1E-8 . 

Resources Elapsed Time 0:00:00,14
Files Saved Parameter Estimates File 

C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\spss2436\SPSSFNLR.TMP 

 
 Iteration History(b) 
 

Parameter 

Iteration 
Number(a) 

Residual 
Sum of 

Squares a b c e g 
1.0 271888,660 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
1.1 105377,024 7,972 ,006 ,010 ,008 ,000 
2.0 105377,024 7,972 ,006 ,010 ,008 ,000 
2.1 1922,899 39,872 ,010 ,013 ,016 ,000 
3.0 1922,899 39,872 ,010 ,013 ,016 ,000 
3.1 1193,192 50,078 -,013 -,029 ,070 ,000 
4.0 1193,192 50,078 -,013 -,029 ,070 ,000 
4.1 802,684 52,509 -,050 -,120 ,189 ,000 
5.0 802,684 52,509 -,050 -,120 ,189 ,000 
5.1 802,684 52,509 -,050 -,120 ,189 ,000 

Derivatives are calculated numerically. 
a  Major iteration number is displayed to the left of the decimal, and minor iteration number is to the right of the decimal. 
b  Run stopped after 10 model evaluations and 5 derivative evaluations because the relative reduction between successive 
residual sums of squares is at most SSCON = 1,00E-008. 
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 Parameter Estimates 
 

95% Confidence Interval 

Parameter Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound 
a 52,509 ,021 52,467 52,551
b -,050 ,027 -,105 ,004
c -,120 2,594 -5,362 5,122
e ,189 ,009 ,171 ,206
g ,000 ,000 ,000 ,000

 
 Correlations of Parameter Estimates 
 

  a b c e g 
a 1,000 -,995 -,173 ,961 .
b -,995 1,000 ,165 -,974 .
c -,173 ,165 1,000 -,350 .
e ,961 -,974 -,350 1,000 .
g . . . . .

 
 ANOVA(a) 
 

Source 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Squares 
Regression 271085,97

6 
5 54217,195

Residual 802,684 40 20,067
Uncorrected Total 271888,66

0 
45  

Corrected Total 6652,148 44  

Dependent variable: F 
a  R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares) = ,879. 
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Додаток А4 

 
Матриця парних кореляцій між показниками і основні статистичні 

характеристики (бетонні зразки в пластиковій оболонці) 
 
Frequencies 
 
= Notes 
 
Output Created 20-FEB-2018 23:43:59
Comments   

Data D:\SPSS\наука статистика\Новая 
папка (2)\12434.sav 

Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working 
Data File 50

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Missing Value 
Handling 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 

Syntax FREQUENCIES 
   VARIABLES=D da F 
   /ORDER=  ANALYSIS . 
  

Elapsed Time 0:00:00,01Resources 

Total Values Allowed 149796

 
 
 
 Statistics 
 

  D da F 
Valid 50 50 50N 

Missing 0 0 0

 
 

Frequency Table 
 
 D 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 32,00 50 100,0 100,0 100,0

 
 
 da 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
12,00 10 20,0 20,0 20,0
15,00 5 10,0 10,0 30,0
18,00 5 10,0 10,0 40,0
22,00 10 20,0 20,0 60,0
24,00 10 20,0 20,0 80,0
26,00 10 20,0 20,0 100,0

Valid 

Total 50 100,0 100,0  
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 F 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
18,60 1 2,0 2,0 2,0
19,00 4 8,0 8,0 10,0
19,10 1 2,0 2,0 12,0
19,30 2 4,0 4,0 16,0
19,50 1 2,0 2,0 18,0
19,80 1 2,0 2,0 20,0
21,00 1 2,0 2,0 22,0
22,00 1 2,0 2,0 24,0
22,10 1 2,0 2,0 26,0
22,30 1 2,0 2,0 28,0
22,60 1 2,0 2,0 30,0
25,30 1 2,0 2,0 32,0
25,60 2 4,0 4,0 36,0
25,80 2 4,0 4,0 40,0
26,00 2 4,0 4,0 44,0
26,20 1 2,0 2,0 46,0
26,50 1 2,0 2,0 48,0
27,50 1 2,0 2,0 50,0
27,70 1 2,0 2,0 52,0
27,80 1 2,0 2,0 54,0
28,00 1 2,0 2,0 56,0
28,10 1 2,0 2,0 58,0
28,20 1 2,0 2,0 60,0
28,30 2 4,0 4,0 64,0
28,40 1 2,0 2,0 66,0
28,50 1 2,0 2,0 68,0
28,60 1 2,0 2,0 70,0
29,70 1 2,0 2,0 72,0
29,80 1 2,0 2,0 74,0
30,00 1 2,0 2,0 76,0
30,20 1 2,0 2,0 78,0
30,60 1 2,0 2,0 80,0
33,80 1 2,0 2,0 82,0
34,20 1 2,0 2,0 84,0
34,40 1 2,0 2,0 86,0
34,50 1 2,0 2,0 88,0
34,60 1 2,0 2,0 90,0
34,80 3 6,0 6,0 96,0
35,00 1 2,0 2,0 98,0
35,40 1 2,0 2,0 100,0

Valid 

Total 50 100,0 100,0  
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Descriptives 
 
 Notes 
 
Output Created 20-FEB-2018 23:44:20
Comments   

Data D:\SPSS\наука статистика\Новая 
папка (2)\12434.sav 

Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working 
Data File 50

Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 

Missing Value 
Handling 

Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES 

   VARIABLES=D da F 
   /STATISTICS=MEAN 
STDDEV MIN MAX . 
  

Resources Elapsed Time 0:00:00,05

 
 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
D 50 32,00 32,00 32,0000 ,00000 
da 50 12,00 26,00 20,1000 5,23820 
F 50 18,60 35,40 26,8080 5,34384 
Valid N (listwise) 50      

 
 
 
 
 Notes 
 
Output Created 20-FEB-2018 23:47:14
Comments   

Data D:\SPSS\наука статистика\Новая 
папка (2)\12434.sav 

Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working 
Data File 50

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Missing Value 
Handling 

Cases Used Statistics for each analysis are based 
on cases with no missing data for any 
variable in the analysis. 

Syntax ONEWAY 
   da D BY F 
   /MISSING ANALYSIS . 
  

Resources Elapsed Time 0:00:00,06
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 Notes 
 
Output Created 20-FEB-2018 23:54:00
Comments   

Data D:\SPSS\наука статистика\Новая 
папка (2)\12434.sav 

Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working 
Data File 50

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Missing Value 
Handling 

Cases Used Statistics for each pair of variables are 
based on all the cases with valid data 
for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 
   /VARIABLES=D da F 
   /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
   /MISSING=PAIRWISE . 
  

Resources Elapsed Time 0:00:00,07

 
 

Correlations 
 
 Notes 
 
Output Created 20-FEB-2018 23:56:08
Comments   

Data D:\SPSS\наука статистика\Новая 
папка (2)\12434.sav 

Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working 
Data File 50

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Missing Value 
Handling 

Cases Used Statistics for each pair of variables are 
based on all the cases with valid data 
for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 
   /VARIABLES=da F 
   /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
   /MISSING=PAIRWISE . 
  

Resources Elapsed Time 0:00:00,07

 
 
 Correlations 
 

  F da 
da F 1 ,630(**)
  F  ,000
  F 50 50
F F ,630(**) 1
  F ,000  
  F 50 50

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Додаток А5 
Результати регресійного нелінійного аналізу  

(бетонні зразки в пластиковій оболонці) 
 

Nonlinear Regression Analysis 
 
 Notes 
Output Created 21-FEB-2018 00:01:32
Comments   
Input Data D:\SPSS\наука статистика\Новая папка (2)\12434.sav 
  Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working 

Data File 50

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as missing. 

  Cases Used Statistics are based on cases with no missing values for any variable 
used. Predicted values are calculated for cases with missing values on 
the dependent variable. 

Syntax MODEL PROGRAM a=0 b=0 c=0 e=0 . 
 COMPUTE PRED_ = a + b * D * D + c * da * da + e * D * da. 
 NLR F 
  
/OUTFILE='C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\spss3652\SPSSFNL
R.TMP' 
   /PRED PRED_ 
   /CRITERIA SSCONVERGENCE 1E-8 PCON 1E-8 . 

Resources Elapsed Time 0:00:00,10
Files Saved Parameter Estimates 

File 
C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\spss3652\SPSSFNLR.TMP 

 
 Iteration History(b) 
 
Iteration 
Number(a) 

Residual Sum of 
Squares Parameter 

    a b c e 
1.0 37332,720 ,000 ,000 ,000 ,000 
1.1 868,167 7,749 ,008 ,004 ,015 
2.0 868,167 7,749 ,008 ,004 ,015 
2.1 675,798 2,719 ,003 -,029 ,052 
3.0 675,798 2,719 ,003 -,029 ,052 
3.1 395,042 -7,781 -,008 -,092 ,127 
4.0 395,042 -7,781 -,008 -,092 ,127 
4.1 225,050 33,750 -,081 -,192 ,246 
5.0 225,050 33,750 -,081 -,192 ,246 
5.1 225,050 211,882 -,255 -,192 ,246 
5.2 225,050 122,816 -,168 -,192 ,246 
5.3 225,050 78,283 -,124 -,192 ,246 
5.4 225,050 56,016 -,103 -,192 ,246 
5.5 225,050 44,883 -,092 -,192 ,246 
5.6 225,050 39,316 -,086 -,192 ,246 
5.7 225,050 36,533 -,084 -,192 ,246 
5.8 225,050 35,141 -,082 -,192 ,246 

Derivatives are calculated numerically. 
a  Major iteration number is displayed to the left of the decimal, and minor iteration number is to the right of the decimal. 
b  Run stopped after 17 model evaluations and 5 derivative evaluations because the relative reduction between successive 
residual sums of squares is at most SSCON = 1,00E-008. 
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 Parameter Estimates 
 

Parameter Estimate Std. Error 95% Confidence Interval 

      Lower Bound Upper Bound 
a 33,750 29228370,728 -58833625,052 58833692,551
b -,081 28543,325 -57454,814 57454,653
c -,192 ,024 -,240 -,144
e ,246 ,029 ,189 ,304

 
 Correlations of Parameter Estimates 
 

  a b c e 
a 1,000 -1,000 ,696 -,709
b -1,000 1,000 -,696 ,709
c ,696 -,696 1,000 -,998
e -,709 ,709 -,998 1,000

 
 ANOVA(a) 
 

Source 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Squares 
Regression 37107,670 4 9276,918
Residual 225,050 46 4,892
Uncorrected Total 37332,720 50  
Corrected Total 1399,277 49  

Dependent variable: F 
a  R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares) = ,839. 
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Додаток Б1 
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Додаток Б2 
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Додаток Б3 



 216

Додаток Б4 
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Додаток В1 
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Додаток В2 
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Додаток Г 
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Додаток Д 
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Додаток Ж1 

Експертне опитування 
П.І.П.___________________________________________________________ 
Посада__________________________________________________________ 
Оцініть вагу кожного фактору по 10 бальній шкалі на небезпеку вивалів в гірничих виробках при їх підтриманні. 
Якщо вага фактору рівнозначна, то їм присвоюється однаковий бал. 
 

Геологічні фактори Проектні параметри Технологічні параметриВага 
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Додаток Ж2 

Зведена матиця рангів 
 

№ п.п. / 
Експерти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 5 7 9 9 8 5 10 6 9 9 5 6 6 5 8 10 10 10 6 8 8 9 5 4 8 8 3 5 6 1 3 7 

2 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 5 10 9 10 10 10 7 7 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 9 6 

3 1 6 1 5 2 3 3 10 5 8 2 2 1 3 3 10 5 2 5 5 5 3 5 5 3 2 8 5 10 2 4 6 

4 7 7 6 7 8 6 3 10 8 8 8 9 8 8 3 10 10 4 4 5 7 5 8 5 9 5 5 8 10 7 9 7 

5 1 6 5 5 4 8 2 7 6 7 7 7 7 7 2 5 8 5 3 4 4 8 10 5 1 1 5 7 5 5 8 8 

6 9 6 4 6 7 7 7 8 8 8 8 8 10 7 5 5 8 5 5 5 4 9 10 7 2 7 10 8 9 5 8 9 

7 1 5 8 7 2 1 1 4 5 5 2 1 1 2 2 3 1 5 4 4 5 7 5 5 7 3 7 2 9 3 7 7 

8 6 6 4 5 8 10 1 4 5 3 2 2 2 2 9 3 1 4 6 8 3 6 5 8 7 4 6 10 10 10 9 9 

9 8 7 7 9 5 8 7 6 7 8 8 9 4 8 6 10 5 7 6 7 9 4 5 8 4 4 3 9 4 8 8 6 

10 10 8 10 10 7 8 9 9 7 10 9 9 6 10 8 10 5 7 9 8 6 8 10 8 6 7 6 4 10 6 9 9 

11 4 8 9 9 5 9 5 7 8 8 10 10 3 10 6 10 10 5 5 5 8 6 8 6 5 9 6 5 8 5 6 9 

12 9 5 9 9 8 9 7 5 6 6 8 8 3 10 5 5 7 8 6 7 9 5 10 6 8 9 7 10 8 7 3 10 

13 10 5 10 10 9 10 9 8 8 10 7 7 6 10 8 10 8 8 8 9 10 8 10 9 7 10 3 9 8 9 3 7 
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Додаток Ж3 
Таблиці з переформатуванням рангів 

 
Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 1-го експерта 

 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 1 2 

2 1 2 

3 1 2 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9.5 

10 9 9.5 

11 10 12 

12 10 12 

13 10 12 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 2-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 5 2 

2 5 2 

3 5 2 

4 6 5.5 

5 6 5.5 

6 6 5.5 

7 6 5.5 

8 7 9 

9 7 9 

10 7 9 

11 8 11.5 

12 8 11.5 

13 10 13 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 3-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 1 1 

2 4 2.5 

3 4 2.5 

4 5 4 

5 6 5 

6 7 6 

7 8 7 

8 9 9 

9 9 9 

10 9 9 

11 10 12 

12 10 12 

13 10 12 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 4-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 5 2 

2 5 2 

3 5 2 

4 6 4 

5 7 5.5 

6 7 5.5 

7 9 8.5 

8 9 8.5 

9 9 8.5 

10 9 8.5 

11 10 12 

12 10 12 

13 10 12 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 5-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 2 1.5 

2 2 1.5 

3 4 3 

4 5 4.5 

5 5 4.5 

6 7 6.5 

7 7 6.5 

8 8 9.5 

9 8 9.5 

10 8 9.5 

11 8 9.5 

12 9 12.5 

13 9 12.5 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 6-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 1 1 

2 3 2 

3 5 3 

4 6 4 

5 7 5 

6 8 7 

7 8 7 

8 8 7 

9 9 9.5 

10 9 9.5 

11 10 12 

12 10 12 

13 10 12 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 7-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 1 1.5 

2 1 1.5 

3 2 3 

4 3 4.5 

5 3 4.5 

6 5 6 

7 7 8 

8 7 8 

9 7 8 

10 9 10.5 

11 9 10.5 

12 10 12.5 

13 10 12.5 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 8-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 4 1.5 

2 4 1.5 

3 5 3 

4 6 4.5 

5 6 4.5 

6 7 6.5 

7 7 6.5 

8 8 8.5 

9 8 8.5 

10 9 10 

11 10 12 

12 10 12 

13 10 12 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 9-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 5 2 

2 5 2 

3 5 2 

4 6 4.5 

5 6 4.5 

6 7 6.5 

7 7 6.5 

8 8 9.5 

9 8 9.5 

10 8 9.5 

11 8 9.5 

12 9 12 

13 10 13 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 10-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 3 1 

2 5 2 

3 6 3 

4 7 4 

5 8 7 

6 8 7 

7 8 7 

8 8 7 

9 8 7 

10 9 10 

11 10 12 

12 10 12 

13 10 12 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 11-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 2 2 

2 2 2 

3 2 2 

4 5 4 

5 7 5.5 

6 7 5.5 

7 8 8.5 

8 8 8.5 

9 8 8.5 

10 8 8.5 

11 9 11 

12 10 12.5 

13 10 12.5 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 12-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 1 1 

2 2 2.5 

3 2 2.5 

4 6 4 

5 7 5.5 

6 7 5.5 

7 8 7.5 

8 8 7.5 

9 9 10 

10 9 10 

11 9 10 

12 10 12.5 

13 10 12.5 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 13-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 1 1.5 

2 1 1.5 

3 2 3 

4 3 4.5 

5 3 4.5 

6 4 6 

7 5 7 

8 6 9 

9 6 9 

10 6 9 

11 7 11 

12 8 12 

13 10 13 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 14-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 2 1.5 

2 2 1.5 

3 3 3 

4 5 4 

5 7 5.5 

6 7 5.5 

7 8 7.5 

8 8 7.5 

9 10 11 

10 10 11 

11 10 11 

12 10 11 

13 10 11 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 15-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 2 1.5 

2 2 1.5 

3 3 3.5 

4 3 3.5 

5 5 5.5 

6 5 5.5 

7 6 7.5 

8 6 7.5 

9 8 10 

10 8 10 

11 8 10 

12 9 12.5 

13 9 12.5 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 16-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 3 1.5 

2 3 1.5 

3 5 4 

4 5 4 

5 5 4 

6 10 9.5 

7 10 9.5 

8 10 9.5 

9 10 9.5 

10 10 9.5 

11 10 9.5 

12 10 9.5 

13 10 9.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 249
 

Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 17-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 1 1.5 

2 1 1.5 

3 5 4 

4 5 4 

5 5 4 

6 7 6 

7 8 8 

8 8 8 

9 8 8 

10 10 11.5 

11 10 11.5 

12 10 11.5 

13 10 11.5 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 18-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 2 1 

2 4 2.5 

3 4 2.5 

4 5 5.5 

5 5 5.5 

6 5 5.5 

7 5 5.5 

8 7 8.5 

9 7 8.5 

10 8 10.5 

11 8 10.5 

12 10 12.5 

13 10 12.5 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 19-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 3 1 

2 4 2.5 

3 4 2.5 

4 5 5 

5 5 5 

6 5 5 

7 6 8.5 

8 6 8.5 

9 6 8.5 

10 6 8.5 

11 7 11 

12 8 12 

13 9 13 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 20-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 4 1.5 

2 4 1.5 

3 5 4.5 

4 5 4.5 

5 5 4.5 

6 5 4.5 

7 7 8 

8 7 8 

9 7 8 

10 8 11 

11 8 11 

12 8 11 

13 9 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 253
 

Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 21-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 3 1 

2 4 2.5 

3 4 2.5 

4 5 4.5 

5 5 4.5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8.5 

9 8 8.5 

10 9 10.5 

11 9 10.5 

12 10 12.5 

13 10 12.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 254
 

Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 22-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 3 1 

2 4 2 

3 5 3.5 

4 5 3.5 

5 6 5.5 

6 6 5.5 

7 7 7.5 

8 7 7.5 

9 8 10 

10 8 10 

11 8 10 

12 9 12.5 

13 9 12.5 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 23-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 5 3 

2 5 3 

3 5 3 

4 5 3 

5 5 3 

6 8 6.5 

7 8 6.5 

8 10 10.5 

9 10 10.5 

10 10 10.5 

11 10 10.5 

12 10 10.5 

13 10 10.5 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 24-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 4 1 

2 5 3.5 

3 5 3.5 

4 5 3.5 

5 5 3.5 

6 6 6.5 

7 6 6.5 

8 7 8 

9 8 10 

10 8 10 

11 8 10 

12 9 12 

13 10 13 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 25-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 8 

8 7 8 

9 7 8 

10 8 10.5 

11 8 10.5 

12 9 12 

13 10 13 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 26-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4.5 

5 4 4.5 

6 5 6 

7 7 7.5 

8 7 7.5 

9 8 9 

10 9 10.5 

11 9 10.5 

12 10 12.5 

13 10 12.5 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 27-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 3 2 

2 3 2 

3 3 2 

4 5 4.5 

5 5 4.5 

6 6 7 

7 6 7 

8 6 7 

9 7 9.5 

10 7 9.5 

11 8 11 

12 10 12.5 

13 10 12.5 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 28-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 2 1 

2 4 2 

3 5 4 

4 5 4 

5 5 4 

6 7 6 

7 8 7.5 

8 8 7.5 

9 9 9.5 

10 9 9.5 

11 10 12 

12 10 12 

13 10 12 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 29-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 4 1 

2 5 2 

3 6 3 

4 8 5 

5 8 5 

6 8 5 

7 9 7.5 

8 9 7.5 

9 10 11 

10 10 11 

11 10 11 

12 10 11 

13 10 11 
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Таблиця з переформатуванням рангів в оцінках 30-го експерта 
 

Номера місць в 
упорядкованому ряді 

Розташування факторів за оцінкою 
експерта 

Нові 
ранги 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 5 5 

5 5 5 

6 5 5 

7 6 7 

8 7 8.5 

9 7 8.5 

10 8 10 

11 9 11 

12 10 12.5 

13 10 12.5 
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